
ي برخاسته از خون فرزادها رژيم  شعله

 !سفاك ايران را خواهد سوخت

  

هنوز خون دهها افغان نگونبخت در ايران نخشكيده بود كه خبر اعدام پنج فرزند اصيل خلق ايران توسط جمهوري اسالمي جنايتكـار بـه   
معلم سلحشور كرد، اين صمد بهرنگي روزگارما همراه با چهار هم زنجيـرش شـيرين علـم      ثور فرزاد كمانگر، 19به تاريخ . گوش رسيد

هولي، علي حيدريان، فرهاد وكيلي و مهدي اسالميان در كشتارگاه اوين به جرم آزاديخواهي اما با اتهامات سـخيف و سـاختگي اعـدام    
امـا ايـن فرزنـدان راسـتين و     . اي بنويسـند  اي توبـه نامـه   جات از مـرگ بـه درگـاه خامنـه    از اين مبارزان خواسته شده بود كه براي ن. شدند

پرافتخـار ايــران، بــي هــيچ ترديـدي مــرگ را بــر خــواري    
  .تسليم در برابر سرجالد ترجيح دادند

ــه   ــت دليران ــر مقاوم ــردم  رژيــم دراكــواليي كــه در اث ي م
سراسر ايران سراسيمه شده اسـت، تصـور ميكنـد بـا تـرور      

ندگان و شـــاعران و فرهنگيـــان و سياســـتمداران    نويســـ 
آزاديخواه و اعدام هرچه بيشتر مبارزان، خواهـد توانسـت   
جو وحشت و خفقان را تشـديد كـرده و بالنتيجـه مـردم را     

اما اين شيوه هاي هيتلـري نتوانسـته   . نااميد و مرعوب سازد
جلو خيزشهاي مردم و ايستادگي حماسي زندانيان سياسي 

ين واقعيت، واليت فقيه محتضر را ديوانه تر را بگيرد و هم
  . كرده است و آن را به پرتگاه نيستي نزديكتر

اي نغـز و رسـا، ايـن     ولي بنابر گفته. ناميد "بمب گذار"رژيم، طبق معمولِ هر حاكميت ارتجاعي درمانده و دروغگو، فرزاد و ديگران را 
  .رژيم كار گذاشته كه به زودي آنرا منفجر خواهد ساختاش بمبي در قلب  اتهام درست است؛ فرزاد با مرگ حماسي

توقع اين بود كه من با امضاي برگه عفو به هرآنچـه داشـتم پشـت پـا     «فرهاد وكيلي در يكي از آخرين نامه هايش نوشت 

بـه  ... .از من ميخواستند انساني باشم عاري ازهرگونه اراده و مقاومت اخالقي و هويت اجتماعي و تـاريخي  .بزنم
  ».ورگويان و مستبدان اعالم كردم كه اين هدف شما به غايت دست نيافتني استز

مگر مي توان بـار سـنگين مسـئوليت معلـم بـودن و بـذر آگـاهي        «: اي از زندان عنواني شاگردانش مينويسد فرزاد در  نامه

ي نحيف آنـان را   پاشيدن را بر دوش داشت و دم برنياورد؟ مگر مي توان بغض فروخورده دانش آموزان و چهره
اميد و برابـري را تـدريس    "باي"و  "الف"ديد و دم نزد؟ مگر مي توان در قحط سال عدل و داد معلم بود، اما 

  »نكرد، حتي اگر راه ختم به اوين و مرگ شود؟

فـرزاد مـي بالـد كـه پـس از       به نوبه خود به وجود شيرين علم هولي بين قهرمانان جانباخته و نيز بـه مـادر  » جمعيت انقالبي زنان افغانستان«
  » .همه دانش آموزان فرزاد، فرزاد هستند فرزاد من تازه زنده شد،«: انتشار خبر اعدام پسرش گفت

اشـتياق شـيرين بـه زنـدگي و پيشـرفت و تـالش او در       « :نويسـد  اي از زندان به ياد همبندش شيرين هولي مي مهديه گلرو در جايي از نامه
وقتـي سراسـيمه شـيرين را بـدون     ...  !نهـا چنـد روز از بازداشـتش گذشـته و بـزودي هـم آزاد خواهـد شـد؟        مطالعه شبيه كسي بـود كـه ت  



خداحافظي از ما جدا كردند، گويي طناب دار او را فرياد مي زد و اميد داشت كورسويي از ترس در چشمان همچون عقـابش ببينـد امـا    
  ».ي طناب دار را به سخره گرفته بوددانم كه شجاعت شيرين تاريكي نيمه شب اوين و سخت نيك مي

خون شهيدان و كلمات ماندگار فرزاد و وكيلي، روي سياه رهنورد زرياب، منيژه باختري، كاظم كاظمي، حميرا نگهت سعيدي، لطيـف  
مزدبگيـران رژيـم خونخـوار    پدرام، پرتو نادري، مهسا طايع، سميع حامد، جاويد فرهاد، ابوطالب مظفري، خالده فروغ و ساير مخبـران و  

ورده و ايران در كشور ما را سياهتر ميسازد كه همه جنايتها و خيانتها و تيره روزي ها را در ايران و وطن ما يابو وار مـي بيننـد امـا دم برنيـا    
شـرف شـانرا ارزان    با مديحه سرايي براي سرجنايت ساالران ايران و ادامه خدمت در باند هاي مافيايي و دولت پوشالي كرزي وجدان و

 "كـارفرهنگي و غنـاي زبـان فارسـي    "ميفروشند و آنقدر وقيح و بدذات انـد كـه زيـر نـام      "آي اس آي"و   "واواك"، "سي آي اي"به 
علنا به پشتيباني از رژيم تبهكار ايران در كشور ما زبان گشوده و حتي مراسم بزرگداشت و سالگرد تولـد شـان در النـه جاسوسـي ايـران      

اينان همه سر و تـه يـك كربـاس انـد چـون هـيچ يـك برضـد         . برگزار و مدالهاي بندگي و خيانت به گردن شان آويخته ميشود در كابل
 .اي بر زبان نميرانند ي هيچكدام كلمه فرومايگي و سازشكاري خاينانه

ليـه مـردم مـا جنايـت مـي آفريننـد؛ در       در حاليكه افغانستان ما در اشغال چهل كشور جهان به سردمداري امريكا قرار دارد كه هر لحظه ع
و  "ائـتالف شـمال  "و  "جبهـه ملـي  "حاليكه مردم ما توحش طالبان اين غالمان خانه زاد و زنجيري پاكستان و تبهكاريهـا و بيناموسـيهاي   

ن و مبدل شدن افغانستان به مركز بـازي هـاي شـيطاني غـرب و ايـران و پاكسـتان عـذاب ميكشـيم، خاموشـي جهـان بـه اصـطالح متمـد             
سازمانهاي حقوق بشري در برابر قتل هاي دستجمعي صحرايي مبارزان ايران به دست دژخيمان واليـت فقيـه، بـراي مـا دردي مضـاعف      

  .سهمگين است

با جنبش آزاديخواهانه در ايران اظهار همبستگي نموده به خـون ارجمنـد گـروه فـرزاد كمـانگر و سـاير       » جمعيت انقالبي زنان افغانستان«
ان ايران سوگند ميخورد كه تا آخرين نفس براي نابودي هم كيشان افغاني واليت فقيـه خـون و خيانـت از پيكـار بـاز نخواهـد       جانباختگ

نشست و چاكران رژيم ايران از نوع محقق، خليلي، عبداهللا، فاضل سانچاركي، محسني، انوري، سرور دانـش، اسـماعيل، عـالمي بلخـي،     
يد و غيره خاينان را اجازه نخواهد داد كه ويروس جمهوري اسالمي را با خاطر آرام در خـاك مـا   آمنه افضلي، ضيا رفعت، سيدعلي جاو

  .بپاشند

ما اعتقاد راسخ داريم كه از خون تك تك مبارزان جانباخته ايران، سرانجام جنبش عظيم خلق ايـران شـعله ورتـر گرديـده تومـار رژيـم       
  .اصطالح تندرو و سست رو آنرا به سزاي اعمال شان خواهد رسانيدددمنش را يكبار و براي هميشه برچيده و سران به 

  !شهادت فرزاد و همراهانش نيروبخش كليه مبارزان راه آزادي است

  !توفنده باد جنبش دموكراسي خواهانه و رژيم برانداز در ايران

  !احمدي نژاد/ نفرين و مرگ بر رژيم سفاك خامنه اي

  !ه ايران و افغانستانزنده باد همبستگي نيروهاي آزاديخوا

  

  )راوا(جمعيت انقالبي زنان افغانستان 
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