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ن جامعه و نابودی پرواز انديشهی آخوندها ، با کدهای تخريب ، عقب نگهداشتسيستم عصبی و      
هم آهنگ است . مواضع پنهان و آشکار آنها ،تنها خشونت عريانی بر منطبق و دستاوردهای بشری 

عليه آزادی زنان در جهان می باشد . چنين تصور ميشود که  در حرکتی آهسته و پيوسته  "هژمونی 
ند . بمنظور تسلط سياسی خويش و برای گردش بی قاپند و زمان را متوقف می کنرا می سياسی "  

ان و قصابخانه کردەاند . "خون " سراسر خاورميانه را پر از شمشير ، زند     وقفهی اين گردونهی 
اين ، نه قربانی اتحاد های نامقدس کارتل های نفتی ، کشوورهای نيرومند جهان شدە وجوامع خاورميا

  انتخاب کردەاند  .ی توام با احساسات اومانيستی در بهترين حالت سکوت نيروهای مرموز

نيز بدامن تحليل های  ،خاورميانه روهای پيشرو، آزاديخواهان و تشکل های متلون جوامعني       
طنزی تاريخی بيانگر  در غلطييدەاند .و بلند کردن ديوار های حزبی نادرست و چپ روی های مزمن 

  ضاع آشفته امروزيست :او

 

  دانهی فلفل سياە است و خال روی مهرويان سياە = هر دو جان سوزند اما اين کجا وآن کجا !
 رهبری جوامع عقب ماندە در مسير فتح ئی هستند کههاو مال ها پارازيت ها و انگل هاەآخوند امروز 

شمشير می کشند . سطح آگاهی تودە های مردم ، با تکيه بر قوانين بيابانی و نازل بودن  ،و قرار گرفته
شغل های شرافتمندانهای  ،افکار عمومی جهان گلهمند است ، چرا جوامع گلوبال و مترقی امروزی

زندگی  به و برای هميشه  مغزها بر دارند . و شستشوی برايشان پيدا نمی کنند ، تا دست از بمباران
. پندارهايشان در تاريکی محض  ند اتمه دهخپايان وش خوي و مصرف کنندە  وار و پارازيتیطفيلی 

در قالب و فورم و فاشيزم  بر آپارتايد گوناگون و بعنوان ابزار های نيرومند ایهجوالن کردە و به شيوە
ايرانی لم دادەاند و در اين رهگذر " زنان و دختران " را چهار ميخه کشيدەاند . تازگی ها کتابی  -عربی

تحت عنوان " مال های بيرحم و بی وجدان " از جيوفری روبرتسون چاپ شدە ، که درسطح نه چندان 
سکوت کارتل ها و قدرت های جهانی باالئی افشاگری هائی نمودە که با تحليل های آبکی همراە است . 

قتل عام های  ينمسئوليکی ازو پاسيڤ بودن تودەهای مردم ، چنان ميدان را برايشان خالی گذاشته ، که 
، در پروسهی کسب مقام رياست جمهوری ايران سخنرای های پر طمطراق در تلهڤيزيون های  ٦٧سال 

و  مژدە می دهند . کانال های تاريک فق مه آلودی راحکومتی ايراد می نمايد . نتايج و چشم اندازها ، ا
ايجاد  ماسميديا، بمنظور  آموزش و پرورش نسل ها  درتوسط حکومت های مرگ فروشان ،  عمـيقی
ی سنگينی را از بشريت تقاضا داشته و می هاويران کردن اين کانال ها هزينه  . ساخته شدەاند کردە و
نشدە تا چون سيالب بهاری خس و خاشاک و اين تحفههای فسيلی  خوشه های خشم ، هنوز بارور طلبد .

هستند ؟آيا رسالت  و ديکتاتور را جاروب کند .آيا مردم شريف خاورميانه سزاوار اين رهبران تهی مغز
تاريخی تهيدستان و رنجبران سکوت است؟ آيا ژنوسايد و ايتنوسايد دوران تاريخيش بسر نيامدەاست ؟ 

ن و نيروهای خواستار عدالت اجتماعی وظيفهی سنگينی را بايد پذيرا باشند تا به اين پيشروان ، انقالبيو
نه ايکه همهی ملل خاورم ايست دوران سياە تاريخی پايان دهند . عکس پايين متفکر و انديشمندی آزادە 

ی داستان هاکه در بستر  خردمند ، اين شخصيت تاريخی را از آن خود ميدانند . اين اديب و فاضل
 " مال نصرالدين "می باشد .  هايت محبوب است طنز های سياسی بی نساتير وو خصوصأ  عاميانه،

  کدام وجدان ميتواند و اجازەدارد شخصيت  اين فرهيخته را با آخوندها در کفهی ترازو بگذارد ؟
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 عکس فوق، طنز گو و انديشمند بزرگ خاورميانه   مال نصرالدين  را  نمايندگی می کند .
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