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  فرح نوتاش
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   تازهت جناياجنايت ب پوشاندن  ويانوحشت رژيم مال
  .خطرناکی متوسل می شودپی در پی و  به جنايت ھای ،در وحشت خود از قيام مردم ،رژيم  مال

 خيابان مروز ا، بوده مسافر۶۶ با پيمای مسافربری آسمانساقط کردن ھوا ، که  ايجاد فاصله با آخرين جنايتشبرای

  .پاسداران تھران را به خاک وخون کشيده است

  بازگشت از ديدار با نمايندگان مجلس بودند در کهبستن دھان ھفت فعال محيط زيستبه منظور  ًصرفا ھواپيما،انفجار

رژيم مال الشۀ ھواپيما را يافته و جعبۀ . تن محيط زيست اسفعاالعليه ی ئ زنجيره ھای  جزو جنايتانجام شده است و

  . سياه را از معرض ديد عموم نيز محو کرده است

گل خاطر ه ب ً صرفا،ھیلآرام درويشان  نعمت الاعتراض خيابان پاسداران، و به آشوب کشيدن امروز  سناريوی لیو

ی و ساقط کردن ھواپيمان محيط زيست  کشتار فعاال از فاجعۀ در گيری با مردم، به دليل موذيانهآلود کردن آب و عبور

  .  شده استطراحی و پياده  ،مسافر بری

 محکوميت اين سندليس ضد شورش به خيابان پاسداران برای اعتراض مجاز و آرام درويشان ، اولين وگسيل اينھمه پ

  . است جنايت کاران اريوی مبتذل نس

مأموران را کشته  سه نفر از ن خود رژيم است که  از قاتالأموران ضد شورش حمله کرده استاتوبوسی که به مرانندۀ 

  . و چند نفر را زخمی کرده است

 شده ءاجرا  فراموشی و سايهشان بهقبلی و تمام اين ماجرا برای انتقال جنايت . و چماقداران نيز از افراد خودشان ھستند

  . است

و و اين پاپوش مسخره فقط برای سر بی مغز . دارندزدو خورد ھای خيابانی نھرگز دارای فرھنگی از نوع درويشان 

  .ماليان می تواند پوششی باشدمعيوب 

  . ی داشته باشد ھرگز اين پاپوش مسخره را نمی پذيردئعرفان آشنارشته ھای کسی که با 

ی عظيمی ويران.  اند عظيم ويران کردن ايران توسط ماليان شدهۀقربانيان پوشاندن توطئنعمت اللھی در واقع دراويش 

  .  شجاعانه در افشای آن جان خود را از دست داه اند،ن محيط زيستکه فعاال

  !ای مال

   به زودی بر حلقوم تو خواھد رسيدلتدست م
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