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 م نظا ختم  خاتمی 
 

ت  به تصوير زير خوب نگاه کنيد اين تراک. همان امامزاده ای که قرار بود مردم را نجات دهد. هم دسته گل محمدی اين 
. منتشر شده است  برای خر کردن ملت ايران و دل خوش کردن ما به عدم جدائی دين و سياست ١٣٧۶تبليغاتی  در بهار 

در تراکت ديگری که از سوی يکی از حوزه های علميه در حمايت  . هر سيِِّد ديگری را ميتوانيد به جای خاتمی بگذاريد
آمده بود که در آخر الزمان يک سيد حسنی خواهد آمد که با  ظلم حاکم خاتمی منتشر شده بود به نقل از يک روايت دينی 
چگونه بدتر از ) خامنه ای( ديديم که  اين سيد حسنی با سيد حسينی . مبارزه خواهد کرد و آنرا سرنگون خواهد ساخت

 .ارزانش استهمه اينها نتيجه بی عرضه گی يک ملت ، روشنفکران و مب. گذشته ايران و مردمش را ويران ساختند
 
ما فهميديم ناجی و نجات دهنده خود ما .  سال است که ايران و ايرانی هزينه همين جهل و نادانی اش را می پردازد٢۶

به شاخ و برگ اين دسته گل محمدی نيک بنگريد به   .  هستيم البته هنوز مردم بسياری در فکر ناجی و امام زمان هستند 
به انقالب اسالمی و جمهوری .  به ريشه های تاريخی باز گرديم.  و به ريشه اشميوه اش که ّسيد مّحمد خاتمی است

 .اسالمی که از همين ريشه است
 

 رئيس جمهوری کت و  ١٣٨۴ترديد نبايد کرد که آخوند های خر رنگ کن جادوگر در انتخابات رياست جمهوری سال 
می حتی اگر شاهزاده رضا پهلوی هم رئيس جمهور شود در جمهوری اسال. شلواری و شايد هم فکل کرواتی را کانديدا کنند

و در . ما راهی نداريم جز اين که اين ننگ و نيرنگ تاريخی را با دست و قدرت خود پاک کنيم. کاری از پيش نخواهد برد
   . هر چه زودتر. يک رفراندم واقعی به انتخاب نظامی واقعا مردمساالر دست يابيم
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