
پیام حمایت  و ھمدردی جما از خیزش ھای اخیر بانوان ایران

باز کن از سر گیسویم بند
پند بس کن، کھ نمی گیرم پند

در امید عبثی دل بستن
تو بگو تابھ کی آخر ، تا چند

"فروغ فروخزاد "

استقامتوشجاعتازنمادسالھ٢٠نجفی"حدیث"و٢٢"امینی"مھسا

نیروھایتوسطتھرانشھردرسنبلھ٢٢شنبھسھروزسقزشھرستاناھلوسالھ٢٢"امینی"مھسا
گشت ارشاد اسالمی این بنیادگرایان متحجرعمامھ سیاه ، بھ جرم بی حجابی دستگیر و دو ساعت بعد، بدن
نیمھ جان او در حالی کھ از گوش وی خون جاری بود، بھ بخش مراقبت ھای ویژه شفاخانۀ کِسری منتقل

و بھ گفتۀ داکتران مربوطھ، در حالت کما بر اثر سکتھ مغزی جان داد.
کشتن مھسا "امینی" ، نقطھ عطفی برای خیزش ھای مردم  را در ایران رقم زد. اما نباید فراموش کرد و

گذاشت کھ این جرقھ ھا بماند خیزش ھا و جرقھ  ھای زنان افغان بھ خاموشی و فراموشی سپرده شود .
چنانچھ ما شاھد بزرگترین مارش زنان در مراسم خاکسپاری فرخنده توسط زنان قھرمان افغان بودیم کھ
حتی برای مال و مولوی اجازه اشتراک در مراسم خاکسپاری را نھ دادھند . اما متاسفانھ زن ستیزان ضد

آزادی و ترقی با توطئھ و فریب باالی آن خاکستر پاشیدند .

خیزش ھایی کھ با حمایت بی سابقھ  زنان ایران ھمراه بوده. و علیھ نظام بربریت زن ستیز آخوندی ایران
مستقیمحمایتبھقدرتاریکھبراست،سال۴۴کھاندیشیتاریکومتحجرنظام.استافتادهراهبھ

بادران امپریالیستی ، فرانسھ، انگلستان و آلمان، و روسیھ  تکیھ زده و در طی این مدت با فرمان حجاب
اجباری زنان را در سراسر ایران با تحمیل اجباری حجاب سلب آزادی نموده اند . نظامی کھ باعث کشتار

صنفیودانشجوییھایجنبشسرکوبباعثبارھاکھنظامیگردید.ایراندر١٣۶٧تابستانوحشیانھ
ایران شده است. نظامی کھ برای جلوگیری از حاکمیت نیروھای انقالبی ایران دست بھ ھر جنایت و

ددمنشی زده و بھترین فرزندان ایران زمین را بھ قربانگاه تاریخ فرستاده است. نظامی ددمنش، متحجر و
بنیادگرا، نظامی متعصب کھ تاریخچھ آن روز بھ روز بھ طرف زوال و نابودی سوق می یابد .



این خیزش ھا ھرچھ باشد، جرقھ ھای است کھ میتواند خرمن ھستی رژیم ھای تئوکراتیک جمھوری
اسالمی ایران و امارت اسالمی طالبان  را بھ آتش کشد. وظیفھ تک تک انقالبیون است کھ از چنین خیزش

ھای مردمی بھ دفاع برخاستھ و آن را سمت و سوی انقالبی بدھند.

حاکممناسباتھارقابتمیداندرافغان-ایرانوقاربازنانبرایھرگاهکھداریمآنبھراسخاعتقادما

برایتبعیضیبدونوانسانیفضایوشود،دادهمردانباھمسانمجالاداره)سیاست--(تولیداجتماعی

بالندهتر،برازندهمردانبھنسبتزنانشایستگیوقابلیتکھنمودادعامیتوانیقینبھگردد،مھیاآنان

راادعااینصحت،افغان-ایرانزناناعتصاباتوماکشوراخیرسالبیستتجربھاست. موثرتروتر

زیادمشترکاتکھباستانیخطھدوھردرزنانخودجوشھایجنبشاکنونھمیناست.رسانیدهاثباتبھ

انداختھطالبیوآخوندیپوشالیھایرژیموارتجاعخانھغضبدرآتش،دارندتاریخیوفرھنگی

است.

حرمتھتکوتوھینوتحقیرباآمیختھھایمحدودیتازمملوفضایایجادوصفباکھبودیمشاھدما

افغانزنانبازھمگذشتھ،دھھچھارمزدوروپوشالیھایحاکمیتنمایندگانتوسطکار،محلدرھا

کارنانشعاردادنسربااجتماعیپیشتازنیروییکمثابھبھراخودھویتووقارتوانمندی،کارایی،

رستاخیزیکآغازایرانوافغانستاندرزنانجنبشاند.رسانیدهاثباتبھشجاعانھسرکھادرآزادی

وقیدازرھاییوپیروزییکبشارتواسالمیبنیادگراییھایرژیمختمنقطھدھدمیارمغانراملی

بست ھرگونھ رژیم دینی و مذھبی .

زنانکردند.وشانھسررافرخندهتابوت؛اسالمبنیادگرایيشریعتودینعرفبرخالفافغانزنان

محضردررااجباریروسریوھاچادرایرانسفاکرژیمزمامدارانحکموفتوایبرخالفایرانشجاع

عام با آتش کشیدن و خوان سقوط این رژیم سفاک شدند .

دوھرقھرمانوشجاعزنان.داردارتباطھمباافغانستانمردموایرانمردمدردکھداریماعتقادما

سرزمین برای آزادی شعار سر میدھند .

زنان افغان با شعار " نان کار آزادی "



زنان ایران  با شعار "زن زندگی آزادی"

روی جاده ھا آمدند و با خون خود این جنبش ھا و اعتراضات را آبیاری کردند .

ما امیدواریم کھ بتوانیم دوشادوش ھم بھ مصاف کارزار ھمسویی و ھماھنگی مبارزاتی انقالبیون ایران –
افغانستان رفتھ و برای سرنگونی رژیم ھای مستبد تئوکراتیک بنیادگرای اسالمی چھ از نوع امارت اسالمی

افغانستان و چھ از نوع جمھوری اسالمی ایران گام ھای ارزنده برداریم تا باشد مردم با قھر انقالبی خویش حقوق
از دست رفتھ شان را باز یابند و ماشین استبداد تئوکراتیک اعمال شده را درھم شکستھ، فردای درخشان برای

خلق ستمدیده ھر دو کشور بھ ارمغان آوریم.
مناسباتیکعلیھاعتراضایراندرطلبانھبرابریوخواھانھعدالتاعتراضاتوافغانستاندرزناناعتراضات

گستردهپشتیبانیوحمایتانقالبینیروھایھمۀرسالتووظیفھاست.انسانیجامعھیکبرایوغیرانسانی

ھایجنبشازجانبھھمھحمایتوھمبستگیاعالم.استجھانسراسروافغانستانایران،دراعتراضاتازاین

اعتراضی در ایران و افغانستان جز از مبارزات آزادیبخش میلیونھا انسان دربند استعمار و استثمار است .

باھمصداوگامھماستثناءبدونھمھکھمی خواھمھستندایراندرکھافغانستانشھروندانھمھازصمیمانھما

پیشھجنایترِژیمشدنکشیدهزیربھتاوبیایندھاخیابانبھایرانشھرھردرمردمیاعتراضیجنبش

ایراندراسالمیجمھوریبردنبینازوزدنباشیم!داشتھبیادندارند.برعقببھقدمیکاسالمیسرمایھ داری

وافغانستاندرسیاسیاسالموتروریستیگروھایوعناصرکلکشیدنزیربھبرایاستایپیش زمینھومقدمھ

منطقھ.

بھ پیش برای حمایت و ھمبستگی با جنبش ھای اعتراضی مردم در ایران و افغانستان!

زنده باد آزادی!

زنده باد برابری!

نھ بھ آپارتاید جنسی و نھ بھ بردگی مزدی


