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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 ؟کی و کدام مرجع مورد تأئيد مردم ، روانی بودن  زن سوزانده شده را می  تواند  تثبيت نمايد 

 : ًھرگا اين زن واقعا  روانی بوده باشد ؛ آيا در اذھان مردم اين پرسش مطرح نمی شود که 

در حق اين زن بيچاره و مظلوم  جنايتکاران وابسته به دولت مزدور امريکا چه کرده بودند که برای کتمان و پرده « 

قرآن خدائی [ ی را به اتھام سوزاندن قرآن  که و پوشی جنايت و خيانت شان به حيوانات آموزش ديدۀ خود دستور دادند

که ساخته و پرداختۀ  منفعت پرستان  و چپاولگران  و جنايتکاران  و  که اصال ً وجود ندارد  و احکام و دساتيری آن

 به آتش بکشند ؟ محکوم کنند و] تجــاوزگران و اشغالگران عرب بوده 

  ] MI6و " سيا " پاکستان ، عربستان ، ايران ، اسرائيل ، [ کشورھا آيا دست  ناپاک و جنايتکار اطالعات  يکی از اين 

 در اين واقعۀ سخت تکاندھنده در کار نبوده است ؟

که کشور مان را بدين ، در ھر صورت مسؤول اصلی در اين مورد امپرياليزم جنايتکار امريکا و شرکايش  می باشند

 .صورت در آورده اند 

را ساخته اند  و از اين گلۀ حيوانات درنده و متعفن ) ادی و طالبی تا القاعده ئی و داعشی جھ( اين ھا اند که اخوان  

را با پر ) بخوان اشغال و غارت کشور ھا( برای سرکوب  مردم  استفادۀ ابــــزاری می نمايند و علت حضور شان 

 . مانده و در مانده؛ وانمود می سازندروئی و ديده درائی  مختص به خود گويا جنگ با اينھا  و کمک به کشور ھای وا
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تا اژدھای ھزار دھان سرمايۀ جھانی زنده است و تا ماشين جنگی امپرياليزم در فابريکه ھای آنان ساخته می شود اين 

 .وضع ھمچنان  ادامه خواھد يافت 

طور اخص  درآسيا ، افريقا ه  تا انقالبات دموکراتيک نوين و به ادامۀ آن انقالبات سوسيالستی در کشور ھای جھان و ب

دستان ه خصوص دين اسالم و قلم به اديان ب[ و امريکای التين پيروزمندانه به ثمر نرسد ، ھيوالی سرمايه و حاميانش 

 .؛ کماکان  مســــــتانــــه پايکوبی نموده ، خواھند رقصيد] اجير شده 

 !مونيزم زنده باد يگانه گورکن بی رقيب امپرياليزم و اديان ، يعنی ک

 !در اھتزاز باد درفش سرخ کمونيزم در سراسر جھان 
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