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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
 رحيمه توخی

 ٢٠١۵ مارچ ٢۶

  !تقديم به  فرخندۀ قھرمان 
   درنگ نمائيم ارزنده و رھگشاۀبيائيد به اين نکت

برآيند  در   نمايد ، دقيق و ھمه جانبه ۀمحاسب پژوھشگر و واقعيت بين،  ،کنجکاو»  بندۀ» « خدا « ًھرگاه دقيقا ، با قرآن 

  : خواھد گفت

و قصه ھای راست و  و مملو از تضاد و تناقص ساخته شده ( برطبق امر و نھی و احکام اين کتاب  قرن ١۴طی  «

 صد ھا ھزار انسان  ؛ا مثله شده ه ، يبه قتل رسيد به صد ھا ھزار انسان بی گناه)  و خيالبافی ھای خنده برانگيز دروغ

در کشور   و آثار علمی حاوی کاوشھای دانشمندان صد ھا و حتا ھزاران جلد کتاب  ؛هبه بردگی و کنيزی کشيده شد آزاد

ی ھمچنان سرزمين ھا و کشورھا ؛هبه آتش کشيده شد  ) تخريب شده فرھنگودر واقع غارت شده (  "هحمفتو"ھای گويا 

 ظلم وتعدی  حدچه به   يعنی زن ، مسلمان شده به جبرجامعۀ و در حق نصف نفوس شده  يکسانن و خوبه خاکزيادی 

    .   ... و تجاوز صورت گرفته و

 را بسازند و حلقات ) حزب طراز نوين طبقۀ پرولتاريا و سه سالح خلق (  مردم به پا شوند تشکل راستين زمانی که

بشکنند و به آزادی  معرفتاز دور پيکر ھر دم رشد يابندۀ علم و ی را مالکيت خصوصھم فشردۀ ه  پوالدين و بزنجير

به   کاغذ سازیه ھایبه فابريک   ؛ بلکه تمام کتاب ھای شبيه قرآنميليارد ھا قرآنآنگاه ، نه تنھا   ،واقعی دست يابند

  .خواھد شد انتقال داده  کاغذ  تجديد پراسسس و باز توليدغرض

  ) !امپرياليزم ( مرگ بر ارتجاع سياه و حاميان جھانی آن  

 !زنده باد انقالب دموکراتيک نوين و انقالب سوسياليستی در جھان

  
  ندهــدوھـبار فرخــم قــتل انـــرح دھـــچســان ش   يد ــود، برگ ھا فرسود و رنگ خشکـقلم ھا بس

  ندهـرخـ ف اره و ســوختۀـاره پـدند جسم پـه ديــک    ـران داد زدنـدــيدند خواھــريـاد کشـــادران فـمـ

  ـدهـــرخــنــر فــر و زھــيـــده مــادر پـيــکــه دي    ـیـن داغـــيـھــان چــنـــادران در جـد مــنـيـنـنب

  دهـــنــفــرخ ِد بھــر نجـــات ـشــــتی دراز نــدس   نگ زدند او را ـھمه با مشت و لگد و چوب و س

  دهـنـداد و فـغـان فرخ ـيد ــس نرســوش کــبـه گ    ان جــان دادــيـ وحش ـرباتــده  زيـر ضـرخـنفـ

  دهـــرخــنــه و بــريـــان فــــوخــتــکــر سـيـاز پ   فضــاء د  بـه ــشيــای آتش زبـانــه کــعــله ھــش

  اخت تن سوزان فرخندهـــرد می سـی سدکــتا ان    ـيدـطـــره اشــکی نچکـق»   دايشــخ« م ـــزچش
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 اويــدان  فرخندهـــد جــت و شــن جھــان رفــزي    نت شکن شدـــل تابوتش بر دوش زنـــان ســحم
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