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  داکتر ظاھر تيموری

 ٢٠١۶ اکتوبر ١١

 ودندــنم جا قفس به انسان     نمودند رھا قفس ز حيوان
 و ملت با را خود دل درد خواھم می آن تماشای از عد ب.کردم نگاه آن وپروگرام تلويزيونی ھای رسانه به لحظه چند فقد

  .بنگارم و رمذبگ ميان در خود مردم

 نشان مستند فلم در  .شد گذاشته نمايشه ب وحش حيات مستند فلم سات ٣ تلويزيونی پروگرام در ۶/١٠/٢٠١۶ تاريخ به

 چونای  درنده حيوانات/ تزيس محيط طرفدار و وحش حيات طرفدار و دلسوز ھای انسان از عده يک که شد می داده

 و صحی مکمل معاينات از بعد نموده آوری جمع ھا سرکس ازً اومخصوص وحش ھای باغ/اروپا سراسر از را ھا شير

 به طياره توسط آنجا از و قالتان امستردام به ريشتا از داده جا آھنی یھا درقفس را مذکور حيوانات /الزمه تداوی

 ھای پارک ودر برده ناميبيا /تانزانييا/اوگاندا ملی ھای پارک به آنجا از الخرهاوب ورگب يوھانس شھر به جنوبی افريقای

  . نمايندمی رھا آھنی ھای قفس از متذکره ملی

 مشقت با و بار اسارت زندگی از حيوانات که است اين زيست محيط وطرفدار وحش حيات طرفدار ھای انسان ھدف

 نه/ آزاد و فراخ محيط در زندگی يعنی برسند است حيوانات اين ۀشايست که عیيطب زندگی به شده خالص قفس داخل

  .نمايش جھت سرکس در ونه وحش درباغ نه درقفس

 حيوانات اين نسل انقراض از تا است اين زيست وطرفدارمحيط وحش حيات طرفدار ھای انسان اين ديگرۀ عمد ھدف

 از بعد را حيوانات واين ھا شير ۀآيند نسل که روزی نشود تا .آيد عمله ب جلوگيری ھستيم آن مسب انسانھا ما که

  .بشناسند رسم يا و عکس روی از کامل انقراض

 وطرفدار وحش حيات طرفدار ھای انسان اين ريزی وعرق جانفشانی اين ۀھم محصول که اين ديگر ذکر قابل ۀنقط

 سال ازچندين که معنی بدين گيرد می ارقر مالیۀسرماي خدمت وبه ريزد می ستیيتور ھای شرکت جيب به زيست محيط

 بلند ھای موتر در يند نما می سفر افريقا به خوشگذرانی جھت متمول افراد که شده روز مد ضفاری توريزم اينطرف به

 دريدن موقع در و شان شکار موقع در را ھا شير چون وحشی حيوانات شده متذکره ملی ھای پارک داخل نشسته باز سر

 ھای شرکت جيب به سياحان اين پول.برند می لذت آن واز کنندی م وفلمبرداری عکاسی نمايند می ماشات وحشی گاو يک

 اين که افريقا ۀقار مردم و ملت به نه اند کرده مھندسی و اندازی راه را ضفاری توريزم چنين که ريزد می ستیيتور

  .است آنھا مال حيوانات و ملی ھای پارک
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 با که افتادم خود ۀآوار مردم ياده ب يکباره /متذکره ھای پارک از دريکی قفس از ھا شير شدن ارھ و فلم تماشای موقع در

 و فاشستی دولت عمل اين .بودند گرفته قرار نمايش به ايران ھای شھر در قفس در گرفته جا زوالنه زنجيرو و غل

 ھای آخند اين / شيطان بد کاره ب لعنت /گفتم خود با .آورد درده ب را قلبم که بود آور زجر آنقدر ايران جنايتکار دولت

 بچه شير ايران در سازند می آزاد قفس از نموده آوری جمع را اسير ھای شير اروپا در /ھستند ازشطان تر بد جناتيکار

 انیانس کرامت به اھانت و توھين ايران آخندی دولت عمل اين اگر .گذارند می نمايش وبه اندازند می قفس در مارا ھای

 را خود کريه ۀچھر و برداشت رخ از نقاب عمل بااين ايران اخندی دولت ديگر طرف از است کشورم ۀآوار ھای انسان/

 . گذاشت نمايشه ب جھانيان به است جنايتکار دولت يک/صھيونستی دولت يک /ستیيفاش دولت يک که

 اين حق از که زنند می دم بشر حقوق از که یئھا نھاد کجاست دوستانه؟ بشر ھای کانون کجاست شود می الؤس

 . نمايد دفاع قفس در آوارگان

 شعور و دانش سطح که اينست خاطره ب/ نمايد اعتراض خود جنايتکار دولت عمل اين مقابله ب ستننتوا ايران مردم اگر

  .شده داشته نگه پائين وسطائی قرون وعقايد خرافات قبول با ما ملت چون ايران ملت سياسی

 شوی کاره ب دست بايد خود تو/نداشت ابراز شجنايتکار دولت مقابل در را خود تنفروازجار ايران ملت اگر طنو ھم ای

 و در از را جنايتکار یا وخامنه جالد خمينی عکس اعتراض رسم وبه دھی نشان العمل عکس یعمل چنين درمقابل بايد

  .بسوزانيد کرده گدمالل نموده جمع خود ھای نه خا وديوار در و ھا خانه تکيه ديوار

 می استفاده ءسو اشغال تحت و بند ودر شريف ملت شما از و دندھ می فريب را شما مذھب نام به جنايتکار ھای اخند اين

 حق طرفدارو  حسين و حسن پيرو را خود /مذھب و دين نام به رياکارانه وسطائی قرون عقايد داشتن با دولت اين .نمايد

  .ددھ می جلوه عدالت و

 چنين مرتکب شما چون حسين و حسن تاريخ کجای در دانيد می حسين و حسن پيرو را خود که شما بگوئيد بفرمائيد

  اند؟شدھ یجنايت

 پردازی دروغ ھا وصد عاشورا وتجليل خوده ب زدن بازنجير و وزاری گريه/ ھا بازی شعبده با جنايتکار ھای آخند اين

  دھند می ادامه خود ارتبنگب زندگی  بهنموده استفاده ءسو مردم ۀتود پاک احساسات از ديگر

 دروغ جز که را آنھا تبليغات نبايد شما است کار فريب دولت/صھيونستی دولت/ستیيفاش دولت ايران دولت وطن ھم ای

  يدئنما قبول نيست ءريا فريب /ودغا

 ھم ما ومردم ملت تا گذارند نمايش به ختهاندا قفس در را جنايتکار ھای آخند اين ايران ملت و مردم که روزی اميد به

  شود خالص جنايتکاران اين ازدست

  ايران وملت مردم اميدپيروزی به

 
 


