
 فراخوان تظاهرات 

 دفاع از زنان و مردم افغانستان در

 نیمرتجع ریو سا کایطالبان، آمر هیعل

 

کشور بلکه همه مردم را در سراسر جهان  نیدر افغانستان، نه تنها مردم ا ریاخ یدر هفته ها و خصوصا روزها عیسر تحوالت

 یگذشته بلکه از همان زمان یدوباره طالبان نه امروز و هفته ها یریقدرت گ یچراغ سبز را برا کایآمر. بهت زده کرده است

  با آنان رفت، داده بود همذاکره و امضا موافقت نام زیم یکه پا

با حمله به مدارس دخترانه،  یمردم عاد هیخود عل انهیوحش یتمام طول به اصطالح مذاکرات صلح،، طالبان به خشونت ها در

  !ددناوریمستقرش در افغانستان خم به ابرو ن ینظام یروهایو ن کایادامه داد اما آمر... ها و مارستانیب ابان،یبازار، کوچه و خ

و کشتن  نیطالبان را با اشغال خون ینابودزنان و ییاش وعده رها نیمتحد و یکائیآمر یهاستیالیامپر شیسال پ ستیب اگر

  اش رفتند یریبا فرش قرمز به استقبال طالبان و قدرت گبردند، امروز شیمردم پاز یمیعظ لینفر و آواره کردن خهزاران هزار

پاکستان،  ران،یهم چون ا یاشغال افغاسنتان باعث شد که ده ها هزار نفر از مردم به کشورهائ و یحمله نظام شیسال پ ستیب

برهنه  یاز مردم خصوصا زنان با کودکان شان با پا یمیعظ لیخ زیپناهنده شوند و امروز ن یاروپائ یکشورها یو برخ هیترک

 توحش طالبان در امان باشنداز دی، تا شاکشورهای همسایه رساندندگذارده خود را به مرز ابانیبه بسر،خانوادهنجات خود و یبرا

دولت وابسته  کی لیتحم و با آغاز دوره ای از کشتار را مردم افغانستان کایآن دوره آمر یاستراتژ یبها شیسال پ ستیب 

کار آمدن طالبان  یدوره اش را مردم با به رو نیا یدر خدمت به استراتژ کایآمر یها تیاولو رییتغ یبها زیپرداختند، امروز ن

 !بپردازند دیبا

بودند و  یتجاوز نظام نیا یاصل انیافغانستان را اشغال کرد، زنان قربان کایکه آمر شیسال پ ستیچه که مسلم است از ب آن

 یزنان هستند که بار اصل نیا ش،یو نوکران منطقه ا کایطالبان توسط آمر یریقدرت گ یبرا طیبا هموارکردن شرا زیامروز ن

طالبان نسبت  یزیمربوط به توحش و زن ست یخبرها یبرخ. دیرا بر دوش خواهند کش یاسالم یادگرایبن یروین نیا یزیزن ست

رفتن  رونیکردن زنان به خاطر ب ربارانیکه به تصرف در آورد با ت ییدر شهر ها و روستاها ریچند هفته اخ نیبه زنان در هم

به رسانه ها راه  ؛....و یجنس یبرده گ یادختر بچه ها بر دنیکفش پاشنه بلند، با شالق زدن، دزدپوشیدن  ای بدون مرد محرم و

 .دساز  نقطه جهان آزاد و رها چیرا در ه یزن چیاند هتو ینم یستیالیامپر چیثابت کرد که ه خیتار گریبار د کی. افتی

 ریو سا ، عراق، پاکستان، سوریه هیترک ران،یها زن در ا ونیلیم! ستندیمردم و به طور مشخص زنان افغانستان تنها ن اما

ضد زن در افغانستان،  یرویهر نوع خشونت از جانب طالبان و هر ن. جهان در کنار هم سرنوشتان خود قرار دارند یکشورها

  .تهمه زنان در سراسر جهان اس هیخشونت عل

به قدرت رسیدنشان در نشست های که  یاسالم یجمهور یارتجاع تیسال حاکم 04از  شیب نیتجربه تلخ و خونمردم ایران هم  

از مبارزات مردم  افغانستان کرده اند و مبارزه خود را جدا را با پوست و گوشت خود لمس  امپریالیستی برنامه ریزی شده بود

  .نمی بینند

همه  یدر دفاع از زنان و مردم افغانستان و افشاتا روزشنبه که  میبر آن( افغانستان-رانیا)سازمان زنان هشت مارس  نیفعال ما

خصوصا  یافکار عموم نیدر ب شانیو شرکا گرفته تا نوکران منطقه ا ییکایآمر یها ستیالیرنگارنگ از امپر مرتجعین 

  .میکن یسازمانده ییمختلف اروپا یشهر ها و کشورها ررا د یا ستادهیتظاهرات ا  ،یمترق نیو فعال روهاین



همراه هم  میتا بتوان وستهیپ یفراخوان مبارزات نیرود که به ا یانتظار م خواهیو تشکالت مبارز و آزاد نیفعال روها،یهمه ن از

النه  ی  دار هیبزرگ سرما یو قدرت ها یاسالم انیادگرایبن ریطالبان و سا هیعل ،زنان افغانستان یصدان و مردم افغانستا یصدا

  .میکرده در افغانستان  را هر چه رساتر انعکاس ده

 

 (افغانستان-ایران)سازمان زنان هشت مارس

 0207اوت  71

 zan_dem_iran@hotmail.com:  تماس با ما آدرس

 

 :برگزاری تظاهرات ها
 

 استکهلم  -سوئد 
 عصر 5اوت ساعت  02جمعه : زمان 

  (Sergelas Torge)سرگ : آدرس 

 
 شبکه زنان در سوئد 

  GAPFسازمان هرگز پیال و فادیمه را فراموش نکنیم

  استکهلم -جمعی از فعالین کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان
 

 برمن -آلمان 
 ۰۲۰۲اوت  ۰۲جمعه : زمان 
 ۲۰:۲۲تا  ۲۰:۲۲: ساعت

 Marktplatz: سآدر

 

 لندن -انگلستان 
 انگلستان-(افغانستان-ایران)سازمان زنان هشت مارس 

 انگلستان -بنیاد زن و جامعه 

 

 بعد از ظهر  ۲از ساعت  ۰۲۰۲اوت  ۰۲شنبه : زمان 
 National Gallery- Trafalgar Square- London WC2N 5DN : نمکا

 

 دن هاگ -هلند 
 ۰۲۰۲اوت  ۲۱چهارشنبه : زمان 
 ۲۰:۲۲: ساعت

  Hofplaats  : س آدر

 
 

 آدرس دیگر تظاهرات ها در شهر ها و کشورهای مختلف ادامه دارد 


