
 فاشیسم در نیوزلند مسلمانان دو مسجد را قتل عام نمود

 نژادپرست یراست افراط ستیفاش انیاز طرف جر وزلندیمسجد مسلمانان در ن کیحمله دهشتناک ضد مسلمان به 

نفر از مسلمانان که مشغول  ۹۴حمله  نیدر ا. است شده گذاشتهو به مرحله اجرا  یزیر برنامه ایشهروند استرال

 سمیدر مورد رشد فاش یهشدار جد کی  وزلندیدر ن یستیحمله ترور. اند شدهنماز جمعه بودند ترور  یبرگزار

 .در سراسر جهان هست نژادپرست

 انیهودی سهیکه به مساجد مسلمانان،کن ییکایآمر دپوستانیسف یطلب یبرتراز  صراحت به لندیوزیمسلمانان در ن کشتار

 یبرتر یستیو در خدمت برنامه و اهداف فاش شده گرفتهالهام  کنند یمحمله  کایدر آمر یمذهب یها تیاقل گریو د

 .قرار دارد کایآمر دپوستانیسف ینژاد

وجود دارند که تالش  یو سراسر جهان افراد کایدر آمر رایز. میاست که همه ما خود را به چالش بکش یضرور

 یروان وانهید کیقلمداد کنند و آنرا حرکت  استیبا س ارتباط یبرا  دیسف نژادپرستانه یستیحمله ترور نیا کنند یم

 سمیالیامپر دیدر قلب و مرکز کاخ سف نورافکنش ودر سراسر جهان رو به رشد است،  سمیفاش. کند لیوتحل هیتجز

است که با رفرم نظام  یکار نیمتوقف شود و ا دیپنس هست که با-ترامپ میرژ سمیفاش ندهینما. قرار دارد کایآمر

 کایحاکمه آمر ئتیمختلف ه یها جناح هیبه همراه کل سمیفاش. ستین یافتنی دست کایآمر یستیالیامپر -یدار هیسرما

حزب  از طرف یا برنامه نیچن. شود و سرنگون شود دهیکش ریاز قدرت به ز دیبا شان هیبقدمکرات و  حزبهمچون 

انقالب در دستور روز قرار  یجنبش برا کیساختن  یبرا انیباب آواک قیرف یبه رهبر کایآمر یانقالب ستیکمون

 .دارد

عروج و رشد . میکن یشدت محکوم م را به وزلندیبه مسلمان ن دپوستیحرکت کشتار دهشتناک نژادپرستان سف ما

چه در  سمیکمون نیطرفدار سنتز نو یانقالب یها ستیمتوقف شود و کمون دیدر سراسر با سمیروزافزون فاش

ازجمله )مختلف یو چه در کشورها( انیباب آواک قیرف یبه رهبر کایامر یانقالب سمیهمچون حزب کمون)کایآمر

 گرید یدر آلمان و کشورها یتلریه سمیاز رشد فاش یریگ با درس تیبشر ییو رها سمیمتوقف کردن فاش یبرا( رانیا

  .اند دادهدر دستور روز قرار از آنرا کمتر  یزیو نه چ یستیدوم، انقالب کمون یدر جنگ جهان

 رانیدر ا سمیکمون نیسنتز نو یانقالب یها ستیگروه کمون

 ۷۹۴۱اسفند  ۴۹ جمعه،

 نینو سمیکانال کمون
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