
 .................به ریش هرچه آخوند است

ناصر میناچی "تحت عنوان مقاله یا افشاگری آقای ایرج مصداقیمشغول خواندن بخش نظرات مربوط به 
به .بودم که به دو آدرس انترنتی که نظردهندگان گذاشته بودند برخوردم"مشمول فامیل الدنگ نشد

 ؟!می یافت نشود "گشتم،امّا نتیجه این بود که  "یوتوب"دنبال این دو آدرس بر سایت مشهور

یعنی .یوتوبی که همه نوع فیلمی درش قابل دست یافتنی است،از چادر سیاه گرفته تا لخت مادر زاد
این همان الفبای مماشات "حواسشان هست حرمت رفیق طرف اقتصادی را حفظ کننددول غربی 

 بگذریم،      ".است

یعنی چند روزی از نوروز گذشته به تصاویر دلخراشی بر روی انترنت،وبه  ٧٨٣٧فروردین  ٧ در تاریخ 

بودند،برخورده و به گوش  ها آیت هللا" رژیم مکتبی"درد دل چند هموطن ایرانی که قربانی جنایتهای 
راه هیچ چیز نمی شد نوشت،اگر موسیقدان بودم،تنها راه نواختن بود،اگر نقّاش وطرّاح،تنها .شده بودم
امّا هیچکدام نبوده  .،تنها راه سرودن شعری آتشین بوداگر شاعروبود، ونقّاشی طرحکشیدن 

بنا به سنّت دوران کودکی .دادن بود "فحش"تنها راهی که برایم ماند وهمه به آن تسلّط داریم .ونیستم
همه سر فساد "که برخی اوقات فحشها را آهنگین سر میدادم شروع به بد وبیراه گفتن به آخوندهای

آن فحشهای آهنگین را برای دوست عزیز ومحترمی . شدم( با عرض معذرت")برینیم"با کلمه " حریف
در آن زیاد است،لذا " برینیم"به حّق گفت که خیلی واژه ،جهت نشر بر سایتش ارسال کردم،این دوست

آن ،راستش خودم هم چندین راغب نبودم که به خاطر استفاده زیاد از از نشر آن معذوریت خواست
( ریتم)شکلواژه، آنرا نشر بدهم،لذا همه اش در این مدّت دنبال کلمه ای بودم که آهنگ آن فحش ها از

نظرات مطلب آقای "در بخش فیلم 2آن فحشها ماند تا امشب که به این . نیفتد،ولی نیافتم که نیافتم
واژه مناسب توّسط پیدا نکردن کلمه و .بر خورد کردم که در زیر آنها را مشاهده می کنید"مصداقی

اینجانب باعث شد که در نشر آن در این لحظه،آنرا با نقطه چین تمام کنم،تا هرکس واژه ای مناسب 
 .بجای نقطه چین قرار دهد ،پیدا کرد باشد"آخوندها" دهن پر کن"،امّاکه مثل آن واژه نباشد

 می شود،وسپس( کپی)نوشتدر ابتدا چند تصویر از رکورد جنایت آخوندها،وسپس آن دوفیلم در زیر رو
نوشته  ٧٨٣٧فروردین  ٧تاریخ همان )تقدیم به آخوندها ی پست فطرت می شود "آهنگین فحش" آن

 (می شود

 

  



 :واّما آن دوفیلم
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 :واّما آن فحش آهنگین 

 

 خدایا چند نوروز است چنینیم

 به ریش هرچه آخوندست برینیم

 زعمامه،عبا،تانوک نعلین

 .....به مُهرو هم به تسبیحت 

 

 یزیدندو  شمرامامانت همه 

 .....باشی هم  توبه اوالدش 

 داری قبلهبه آن سمتی که تو هم 

 .......النه دارد هم  شیطانکه 

 

 اگر اینست مرامت دینداری 

 .....به هرچه دین و ایمانست 

 به هر وردی که آری برزبانت 

 ......دعاهست هم  برآن ورد گر

 

 تویی از جانب او " آیت" اگر

 ......است  هللا " آیت" به هرچه

 اگرمرجع تویی راه شریعت 

 ......شریعت را  ،زسر تا پا

 

 اگر پاک و منزّه از گناهی 

 .....بر آن پاکی و عصمت هم 

 جهنم را اگر تو منع کردی 

 ........بر آن بشت برینت هم 

 

 اگر ریشست نشان از مؤ منیت 

 ......به ریش هرچه مؤمن هم 

 اگر امر ونهت حفظ حجابست 

http://rezaazad4u.blogspot.de/2011/07/blog-post_2228.html
http://rezaazad4u.blogspot.fr/2012/05/18_30.html


 .......به هر امر وبه هرنهیت 

 

 خدا را باید ازچنگت رها کرد 

 .........وز آن پس برخدایانت 

 را نیست با تو هیچ کاری نبی

 ......نست فرعونبیت را که 

 

 امامان را کجا هست با توسنخی ؟

 ......هست  امامترا  خمینی

 به هر ذکر ونمازت شیککی باد 

 ......ان هم ما  تعقیبات٭به 

 
 را ز دست تو امان نیست نیایش

 ....... مهرتو بر  پیشانیبه 

 ای قرمساق به ارضی مفسدتو خود 

 ......که دادی هم  حکمیبه هر 

 

 را که توهم وعده دادی بهشتی

 ........حورشو  کوثربه حوض 

 بایدش سوخت جهنمرا  بهشتت

 ........بر آن خاکسترش هم ما 

 

 است  "ضرار ٭" بنا کردی مسجدگرت 

 ........ محرابشتا به  گنبدز

 عرعر٭کنی تو ،ز آن گلدسته اش

 .......اش هم ما  گلدستهبه آن 

 

 زاین ریدن تورا دجّال  امان نیست

 ......که تا پایان شوی برتو 

 خدایا چند نوروز است چنینیم

 ت اخالقی -م.                         به ریش هرچه آخوند است برینیم

 ٧٨٣٧فروردین  ٧                                                                     

 

 

 از کلماتی استفاده شده که دوراز ادب است  با عرض معذرت ازاینکه دراین سروده اجبارا̋: توّجه

من نمی توانم وقتی میخواهم ازکوچه ای حرف بزنم که پرازبوی ادرار : غ فرّخزادفرو،امّا به قول 

 .است،لیست عطرها را جلویم بگذارم ومعّطرترینشان را برای توصیف این بو انتخاب کنم
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 .چند رکعت نماز اضافی که پس ازنمازهای واجب پنجگانه جهت ثواب بیشترخوانده میشود: تعقیبات -1٭



مسجدی که دشمنان محّمد پیامبراسالم جهت فتنه ساخته بودند،که او دستورداد کودکان درآن ادرارکنند ومردم در آن : ضرار -2٭

 .آشغال بریزند

 .موجود زحمتکشبا عرض معذرت از این : عرعر-3٭

مدره ساخته دول غربی ومحبوب، از جمله محبوب جک " امنیتی"و این سطر که با دیدن چهره این آخوند
 .و حسین اوبامای آمریکائی وشرکا  ،ا ستراو انگلیسی

 

 

 . به  هرچه مصلح است هم ما برینیم                       اهل صالح است "روحانیش"اگر 

 

 

 

 ت اخالقی -م

 ٧٨۳۱بهمن ماه  ٧۱

. 

 

 

 

 

 

 


