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با تأسف و اندوه فراوان ،تجسم مادی تطبیق احکام اسالمی را در شکنجه و قتل وحشیانه و در آتش
کشیده شدن فرخنده ،مشاهده کردیم .گرد آمدن آن تعداد موجودات دو پا در اطراف صحنۀ

در حاشیه جنایت اخیر بر محور

جنایت و نظارهگر بودن و منفعل بودن شان کمتر از اصل جنایت مشمیًز کننده نبود .این همه در

تقدس گرایی در کابل

عین حال مثال روشنی از تخدیر سیستماتیک افکار و به انقیاد کشیدن و کنترول تفکر ،احساس و
آتیال مهربان

عمل آحاد جامعه است .میکانیسمی که با قدسیت دادن به چیزی یا فرد و عقیده ای آغاز میگردد.
این جنایت نتیجۀ منطقی افکار حاکم بر جغرافیای افغانستان است .تفکراتی که در بیان سیمبولیک
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اشرف غنی بعد از به قدرت رسیدنش مبنی بر کوتاه کردن فاصله میان ارگ و مسجد به روشنی
مشهود است .ادامه زن ستیزی تفکرات اسالمی که مشروعیتش را از قرون اوسطی میگیرد ،از بلند
گو هایی که در خدمت نمایندهگان بشدت مرتجع حاکمان دینی چون سیاف قرار داده میشود ،بلند
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مانی
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آزادی ،برابری ،حکومت کارگری

میشود .سیاف از نمایش خیابانی خانم کبرا

هیچگاهی کافی نیستند .چون هیچ مقدار از آزادی،

فشار ذهنیت مردم پاکستان بودند،آنها را با اتیکیت

خادمی به تب مرگ دچار میشود .چون میداند

زنان را از ستم و بلیه های مرد ساالری رها نخواهد

داعش برای کاربرد بیشتری تعویض میکنند.

اعتراض علیه زن ستیزی با نمایش در جاده های

کرد تا زمانی که قدرت سرمایه سر نگون نگردد .به

تبلیغ صلح با طلبان و همزمان حفظ آزادی های

شهر و پوشیدن چادری توسط مردان در

این دلیل برای ریشه کن کردن خشونتهای

مدنی ،در افغانستان فریبی بیش برای حفظ

همبستگی با زنان در هشتم مارچ امسال ،قدسیت

سیستمایتک علیه زنان عالوه بر مبارزه علیه سنت

مناسباتی که بتوانند مبارزات آزادیخواها نه مردم و

دین و مذهب را به چالش کشیده و میشکند.

ها ،اخالقیات و خرافههای دینی و فرهنگ

در غایت مبارزه میان کار و سرمایه را به حاشیه

شکسته شدن وجهه مذهب به فرو ریختن پایه

ارتجاعی و انسان ستیزانه ،بایست همزمان مبارزات

بکشند نیست .این ارتباطات نشان میدهد که مبارزه

های اقتدار آن ها می انجامد.

پیگیری علیه نظام سرمایهداری ،که آنجایی که

علیه نیروهای بغایت وحشی اسالمی ناگزیر از

میداند که هر اعتراض زنان نفس سیکو الریسم

منافع شان ایجاب کند مذهب را به جان افراد

مبارزۀ پیگیر و سازمان یافته علیه نظام سرمایهداری

را در خود حمل میکند .به این دلیل خواستند

جامعه می اندازند  ،پرداخت.

میباشد.

نمایش جنایات زن ستیزی ،تا حد ممکن

نفرت مردم از طالبان برای جلوگیری از تکرار

نکته دیگر قابل تذکار اینست که بسیاری از

وحشیانه باشد .سیاف این جنایت پیشۀ حرفوی،

توحشی است که در مسجد شاه دو شمشیره اتفاق

کسانی که ازین جنایت فجیع ارتجاع اسالمی

در مرگ فرخنده اما ،خفه شده و در سکوت

افتاد .ارگ نشینان اما با سفر به عربستان ،پاکستان،

خشمگین شده اند ،تحت تأثیر ناسیونالیسم کور،

مرگبار فرو می رود.

چین و آمریکا میخواهند طالبان را که تاریخ

که ستون دیگری برای اتکای نظام حاکم است ،به

عربدههای نمایندهگان دین نتوانست مانع

مصرف شان در یکی از عرصه های فعالیتهای از

دفاع از رهبرانی میپردازند که اگر به حاکمیت

اعتراضات مردم گردد .اعتراضاتی که عمالً

قبل تعیین شده شان به پایان رسیده است ،با تغییر

دست می یافتند ،با توجه به افق دید و باور شان به

مشت محکمی بر دهن دین کوبید .هرچند تالش

نقش و کسب مشروعیت در ساختار دولت سهیم

احکام شریعت نمیتوانستند زندهگی انسانیتری

میشود اعتراضات مردم آزادیخواه از نقد دین به

گردانیده و همچنان قدرت روانی اسلحه دین را در

برای مردم به ارمغان بیاورند .احمد شاه مسعود و

نقد چند آخوندی محدود گردد ،و یا مبارزۀ

تخدیر افکار مردم در دست داشته باشند.

عبدالعلی مزاری نمونه ای از آن رهبرانی اند که در

عدالت خواهانه را میخواهند در حد انتقام از چند

اکنون بیشتر از هر زمانی دیگر روشن است که

هاله ای از تقدیس پوشانیده شده و ماهیت باور

آدم از نظر ذهنی منفعل و عمل بالمثل با آنها یا

طالبان به عنوان یک پدیدۀ ساخته و پرداخته

هایشان در پس القاب پنهان نگهداشته شده است.

بهتر بگویم خشونت دولتی تقلیل دهند .زنان

سازمانهای استخباراتی دولتهای بزرگ سرمایه

ناسیونالیسم مانند مذهب از ضعیف ترین بخش

خالف شرع اسالم خود تابوت فر خنده را بدوش

داری و منطقه یک علت نه ،بلکه معلول میباشند.

جامعه قربانی گرفته و نیروهایی را که میتوانند با

کشیدند ،پیکر سوخته اش را به خاک سپردند،

پرویز مشرف در مصاحبه ای با صراحت بیان میکند

هم نظام حاکم را به زیر بکشند ،در مقابل هم قرار

ایاز نیازی را که از بلندگو های مسجد ،در تالش

که پاکستان نمیتوانست دولتی را در افغانستان

میدهد .و این در حالی است که نمایندهگان

دادن مشروعیت به آن جنایت هولناک بود و

تحمل نماید که همگام با منافع استراتیژیک آنها

طبقات حاکم مربوط به هر ملیت با هم در آخور

عاملین آنرا با توسل به احکام دین تبریه مینمود،

که در راستای منافع استراتیژیک غرب نیز هست،

قدرت شریکند .گروگان گیری سی و یک تن

آنگونه که حقش بود ،از محل راندند ،زلمی

نباشد .بنا بر این پروژه طالب سازی را که هیلری

مسافر هزاره ،و منفعل بودن رهبران حزب وحدت

زابلی و سیمین از خود بیگانه را به ندامت از

کلنتون معجون آنرا باز گو میکند ،انکشاف دادند.

در برابر آنها ،در برابر خانواده هایشان و در برابر

اظهاراتشان در توجیه عمل جنایتکارانۀ عاملین

چون نقش طالبان محدود به جغرافیای معینی بود ،و

سکوت "استراتیژیک" رهبران دولت وحدت

کشتار ،واداشتند .اینها گام هایی بلندی در جامعه

از جانبی دولت مرتجع پاکستان در رابطه با کشتار

ملی ،گواهی بر این ادعاست.

بشدت سنتی نگهداشته شدۀ افغانستان است ،ولی

وحشیانۀ طالبان در مدرسه ای در پیشاور تحت

فرخنده روزنۀ پرسش های درخور تعمق
بهنام قدیمی
فرخنده یقیناً کسی بود که هیچ کس به حد او

های زیادی سر و پا بلند کرد و هرکدام پرسش و

انسانیت را عزا داری میکند.

شکنجهی قبل از مرگ را آنهم به شدت غیر

پاسخ های بی شماری در خورد همه داد تا آن حد

اما انسان در حال نزع باالخره انسانیت را نماینده

انسانی در محضر عام در پایتخت یک کشور ،در

که اکثریت ،انسان بودن آدم های قلمرو افغانی را

گی میکند جهان را اینقدر خاکستری نه می بیند

چند قدمی دفتر ریس جمهور زیر ریش پارلمان

انکار کردند که باید میکردند ،شرمساری و خجل

اعتراض میکند ،نه میگوید ،مردم را به جاده ها

و قوه ی قضایی کشور زیر زنخ سفارت ده ها

بودن قلم و قدم همۀ چیز فهم های این جغرافیا را

می کشاند ،داد خواهی میکند .دولت و شورای

کشوری که ارتشهای شان گویا برای امنیت

در حلقوم فرو برد؛ همه شوکه شدند گویا دیگر

علما و آخوند نیازی و آخونده سیمین

فرخنده ها آمده بود مزه مزه نکرده باشد.

انسانیت مرده که واقعاً در حال نزع است؛ جهان

و"چوکره" های داعش و طالب و بوکوحرام را

آری اینجا فرخنده ها هر روز با اهلل اکبر تکفیر

تاریک است ،وحشت چتراش را برای میله ها و

پشیزی ارزش نمی دهد .قدم جلو می گذارد و

می شوند با اهللاکبر سنگ و چوب به سر و

پکنیک های بهاری همه جا پهن کرده ،خوشی

پرسش مطرح میکند این پرسش گری سیروم و

صورت اش می بارد و با اهلل اکبر زنده زیر آوا ر

آمد و در رسیدن نوروز به یأس مبدل گشته،

امپولی است که انسانیت را از کوما میکشد،

و موتر و ...می شوند و با اهلل اکبر طعمۀ حریق

دیگرقطره های آب صبح گاهی بر روی شگوفه ها

اجتماعاتی که امروز رویای دور نمای رشد

می گردند؛ اهلل اکبر جوازی است که هر حقی را

در چمن زار درادبیات این روزها شبنم ترجمه نمی

ماست از پرسشگری به دیگر بودهگی رسیده

ناحق و هر ناحقی را می تواند حق کند.

شود بلکه عرق شرمساری و اشک ناامیدی است

است؛ راست گفته بودند که اینجا شهر بی پرسان

پیرامون قتل وحشیانۀ فرخنده تحلیل ها و نوشته

که گویا طبیعت سفرۀ ماتم گسترانیده و مرگ

است ،پرسش و پرسشگری اینجا مرده بود .دیگر
بودهگی و دیگراندیشی در پرسش ها و پاسخ ها
دم و بازدم میکند .از زمانیکه انسان ها برای
پرسش هایی از قبل پاسخ های آماده شده وغیر
قابل تغییر دارد و آن پاسخ ها هم با پولیس،
ارتش ،زندان ،محکمه های صحرایی ،شورای
علما و آخوند و در کل سیاست و اقتصاد قابل
قبول همه میشود ،انسانیت و جنبش انسانیت که
در پرسشگری نفس میکشد فروکش کرده؛ از
این روست که هر دم خصیصه های حیوانی بر
فاکتور های انسانی در این موجودات دو پا غلبه
میکند.
چرا در یک روزی آفتابی جمعی از آدم ها این
قدر بی رحم و وحشیانه این جنایت هولناک را
انجام دادند؟ آیا اینها مجرمین مادر زاد و سازمان
دهی شده بودند؟
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آیا مردساالری بود که خودش را در خشن

تیشه را به ریشه زد ،هرچند که ممکن است ناخود

نتواند) و این قوی ترین مرحلۀ ایمان داری است و

ترین قد و قیافه بیرون کشید؟ آیا اینها گارد

آگاه و در احساسات تمام گفته باشد .زیر زیپ

اگر با دست کاری علیه او کرده نتوانست به زبان

مخفی مجاوران بود که به حکم و فرمان

اکثریت آدم های این قلمرو آگاهی کاذب در

خود آنرا منع کند (دشنام دهد ،هتک حرمت و

مجاور آدم سوزاندند؟ آیا اینها در مهد

جریان است که هر ازگاهی ممکن است خود را

تکفیر کند) و اگر نتوانست در دل خود علیه او

کودک هایی بزرگ شده بودند که برای بی

بیرون زند و تجسم مادی اساسات ایدولوژی خود را

کینه ونفرت بورزد(یعنی کینه و منفی بینی نسبت

کسان ساخته شده بود و از نداشتن خواهر و

منحیث تحقق عدالت و آرامی وجدان و خدا به

به هم نوعان تان را هرگز از خود دور نکنید) و این

مادر و خانواده دچار کمبود عاطفه بودند؟ آیا
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(نفرت ورزیدن) ضعیف ترین مرحلۀ ایمان در

این عمل وحشیانه ناشی از بی سوادی و نبود و

که انسانیت را در کابل جلو چشم پلیس و همۀ

وجود شماست از همچو گفته ها و احادیث گرفته

کم بود مکتب و دانشگاه بود؟ و آیا نه می

شهروندان به صورت فجیع کشت و به آتش کشید.

تا آیات بیشماری در توجیه کشتار ،سنگسار و قتل

شود اینها را با استفاده از قانون عملیه جمع با

خشونت ،کشتن ،به دار آویختن ،سنگسار ،حالل

های ناموسی و  ...تولید و باز تولید می شود.

هم جنس ها شان (القا عده و مال عمر ها) در

کردن یعنی گردن بریدن با کارد ،زیر دیوار و امروز

بنابرین خواست و توقع ریشه کن کردن این فجایع

افغانستان ،پاکستان و کشورهای عربی و یا

زیر موتر نمودن ،نجس دیدن زن ،مقدس شمردند

از دولتی که خشونت جزئی از هویت های

آنسوی مرز ها با داعشیان سوری و عراقی و

خرافات اساسات دین اسالم است؛ چه در افغانستان

ساختاری اش است همان قدر میان تهی و بی

همرزم های اروپایی و امریکایی شان که در

عقب مانده و یا هم در فرانسه مدرن (شار لی ابدو)

معناست که کسی ادعا کند که می تواند با صابون

آن صف اند و یا هم در مرزهای قارۀ سیاه با

و جا های دیگر دنیا .تا برنامۀ تدریس دین و مذهب

زغال را سفید کند .از بین بردن و ریشه کن کردن

بوکوحرامی ها جمع کرد و از عمل کرد این

وخرافات اجتماعی را از نصاب آموزش و پرورش

توحش و بربریت فقط کار کمونیست هاست .

ها یک نتیجۀ با پیش زمینۀ فکری شان در قبال

جداً دور نسازیم ،تا دولت بدون دین نگردد تا

همان گونه که نقد و براندازی نظام بردهگی مزدی

انسان سوزی و کشتار وحشیانۀ انسان های

سرمایه و تجارتی که باالی این "صنعت" یعنی

وظیفۀ وقفه ناپذیر سوسیالیسمِ کارگری است

بیگناه گرفت؟

اسالم سیاسی در گردش است از ریشه خشکانده

تالش برای پاسخ دادن به پرسش های نظری و

پرسش های باال همه در این چند روز ورد

نشود و در کل کاخ ستم طبقاتی برنیفتد یقیناً که

براندازی و ریشه کردن وحشی گری های روزمرۀ

زبان و دم دست رسانه های جمعی است از

فرخنده آخرین قربانی نخواهد بود و قربانی های

اسالم گرایان داعشی رکن دیگر همیشه گی مبارزۀ

فیسبوک و تیوتر گرفته تا بحثهای

بعدی شاید هم از نزدیکان من و تو و یا از خانوادۀ

کمونیسم کارگری است؛ بنابرین در صف

تلویزیونی و رادیویی و پالتاکی و ...همه در

من و شما باشد.

سوسیالیسمِ کارگری به پیش به سوی بر اندازی

گیر پاسخ به این سوال ها هستند ،بلی! فرخنده

در این قلمرو و همه جا های دنیا که شریعت اسالمی

ستم از هر نوعی!

روزنه ی پرسش هایی را باز کرد که اگر همه

جاری و اسالم دین رسمی دولت است خشونت ،زن

مثل انسان های آگاه و مترقی به آن خم شوند

ستیزی ،برتری ارزش اعتقاد آدم ها نسبت به ارزش

و پاسخ در خور دیگر بودهگی بدان دهند

خود انسان ها ،ترور انسان های آزادی خواه و

رنسانس دیگری را که ما مدیون جهانیان

دگراندیش به خاطر اعتقاد ی که دارند از زمان تولد

بودیم برایشان تسلیم خواهیم کرد ،اما با تاسف

با صدای دلخراش اهلل اکبر همان صدایی که آنرا

اکثراً به کنه مسأله و به سوالی که بیشترین

علیه فرخنده غر میکشیدند توسط یک آخوند و

قسمت تاریکی را در این قضیه پرتو افگن

مال شروع الی آموزش های ابتدایی و عالی از

است(پرسش آخری) بیشترین کم لطفی را می

حدیث محمد که گفته است «من رأى منکم منکراً

کنند.

فلیغیره بیده ،فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع

زنی که هنگام تدفین فرخنده خطاب به همه

فبقلبه وذلک أضعف اإلیمان»یعنی هرگاه کسی

حاضرین گفت :های آدم ها من از همۀ شما

ازشما کار ناروایی؟ (مخالف عقیدۀ تان) را دید آن

متنفرم از همه ی شما وحشت دارم ،می ترسم،

را با دست خویش تغییر دهد (بزند ،تجاوز کند

وقتی به چهر ه های ابری شما نگاه می کنم...

وتهدید کند تا مخالف عقیده اش کاری انجام داده

روزشمارِ قتل "فرخنده" توسط اسالمى هاى اوباش
فیسبوک "جوانان سوسیالیست"

 -1دو روز است ملیونها زن و مرد خشمگین

میدهد.

مردم به آخرین پله هاى شکوه و جالل رسید،

در افغانستان و إیران ومنطقه و حتى جهان از

 -اینکه حاکمیت قومى کنونى و بالتبع آن بى

رهبر جهاد شد و رئیس دولت و در حکومت 1٣

فاجعهُ قتل و سوزاندن فرخنده زن جوان در

قانونى آنقدر مفقود است که هرکه هرچه خواست

سالهُ کرزى مقام رئیس مجلس سنا را داشت و

شهر کابل به فراخوان واستشارهُ مألى مسجد

آنرا انجام میدهد و خودسرى و فرهنگ معافیت از

مشاور پیشواى دولت بود.

وهجوم مردانُ مسلمان ،شوکه شده اند.

مجازات وسیعاً تسرى پیدا کرده است.

دقت کنید عزیزان!! اشرف غنى احمدزى این

این قتل و شیوه و نحوهُ پرداختن به آن و بعد

 -2افشا شد که عامل قتل و سوختاندنِ "فرخنده"

تکنوکرات افغان که بیش از  ٣0سال در غرب

سوزاندن این زن جوان نمایانگر اوج یک

زن جوان در کابل بدست اوباش ولمپن هاى

زندگى مىنمود و در بأنک جهانى کار

بربریت مذهبى در یک جامعه ایست که

اسالمى ،سر از تعویذ نویسانِ مذهبى ساکن در

میکرد وقتى شش ماه قبل رئیس جمهور شد

رهبران سیاسى و حکومتى آن را مذهبیون

محدودهُ أطراف مسجد دوشمشیره کشیده و به

أضافه از ده دقیقه ،روبروى همین تعویذ نویس

مسلمان تشکیل میدهد و اخالقیات و شیوهُ

همین جهت عدهُ از دوستان خواهان برچیدن بازار

درجه اولِ افغانستان مانند آنکه زانو بزند به حمد

زندگى را براى جامعه این سردمداران مسلمان

تعویذ نویسانِ و رماالن و فالبینان و جادوگران وغیره

وثنایش پرداخت "این محفل ،اولین نشست غنى

با امکانات عدیدهُ مادى و معنوى درس و تعلیم

دکانداران دین در شهر کابل توسط دولت شده

در حضور قریب دوهزار نفر بود همراه با مهمانان

میدهد.

اند.

خارجى!!  .دو بار شخص غنى براى آغاز صحبت

این قتل درست در دوکیلومترى قصر ریاست

اش از وى یعنى همین تعویذ نویس معروف أجازه

جمهورى افغانستان اتفاق مىافتد جائیکه

خواست ،و چندین بار إظهار داشت که "اگر ما

رهبران ریاکار حکومت وحدت ملى هر روزه

خطاى مرتکب شدیم ،این گردن ما وآن هم

از امنیت بهتر دم مى زنند و اشرف غنى ریس

شمشیر حضرت صاحب" .با چنین یک فرهنگ

جمهور میگوید که من شخصاً به همۀ

حکومتى و تمکین شرم آورِ حکومتچیانِ

مشکالت مردم مستقیماً مى پردازم و پلیس و

افغانستان به تعویذ نویسانِ آیا امکان برچیدن بساط

پاسبان این حاکمیت مرتجع مانند آنهائیکه

این دکان هاى دین وجود دارد؟

تماشاگران دعوت شده براى یک تیاتر باشند،

به نظر ما بستن بازار تمام خرافات مذهبى ،تمام

پیکر در حال سوختن فرخنده را نظاره مى

دوکانداران دین ،تمام تعویذ نویسانِ و مداحانِ

نمودند.

تعویذ نویسان ،تمام ارتجاع مذهبى ،دست

قتل و سوزاندن فرخنده چند پیام آشکار را با

آزادیخواهان را مى بوسد.

خود حمل میکند.

این مطالبه گرچه خیلى خوب است ولى تحقق آن

 -3تائید این وحشت توسط مال نیازى:

 -اینکه تحکیم روبناى مافیای مذهبى توسط

از دولت مذهبى قومى اشرف غنى ،عبداهلل به نوعى

وى دکتور علوم دین است و همزمان هم در

دم ودستگاه هاى معلوم و آشکار و رسمى

آب در هاون کوبیدن شباهت دارد .چرا؟

دانشگاه کابل درس میدهد و نیز مال امام مسجد

حاکمیت مرتجع کنونى وسیعاً حمایه میگردد.

اولین رئیس دولت مجاهدین اسالمى آقاى صبغت-

منطقهُ وزیر اکبرخان است .وى مانند داعشى ها و

 -اینکه فرهنگ کشتن و بستن و سوزاندن

اهلل مجددى یکى از بزرگترین تعویذ نویسانِ شهر

طالبان کرام از قاتلین "فرخنده" دفاع میکند و

توسط اسالمى ها چه طالبان و القاعده و چه

کابل بود و همین اکنون نیز است که اجدادش نیز

حتى به قضا و دولت اولتیماتوم میدهد که اگر

داعش و مجاهدین قبلى وکنونى بمثابهُ نوع

در سقوط دولت امانى نقش اول را بازى نمودند.

قاتلین و جنایتکاران این فاجعه رها نشوند مردم و

آشکار خشونت علیه زن خود را توسعه

این تعویذ نویس معروف به برکت احمق ساختن

ما همه به پا میخیزیم.
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براى وى که تمام ظرفیت هاى ارتجاعى و

اعتراض اولین بار و بصورت آشکارا از هرچه مردانه

سوختاندنِ و جریان سوختن فرخنده این پاسبانان

ضد انسانى خرافات دینى و دولت مرتجع

و رنگ مردانه دارد با این شگرِد خود انزجار خود را

امنیت شهر و مردم که ألقاب فریبندهُ (پلیس در

غنى و عبداهلل کامالً اشکار أست با تمام

أساساً نسبت به مال و مذهب و دین ساالرى و

خدمت مردم) یا ( پلیس نگهبان امنیت شهر) وغیره

اطمینان و بدون کوچکترین اعتنأدر پهلوى

مردساالرى به نمایش گذاشتند .مردان حاضر در

را با خود یدک میکشند و حالت نظاره گر و

این جنایت ایستاده میشود و وقتى خطرِ هجوم

جمیعت هیچ مقاومت و عکس العمل نشان ندادند،

دست به کمر ایستادن را دارند ،سخت برآشفته اند

مردم را مى بیند إظهار به بى اطالعى مى

زیرا اکثریت آنها نیزمیدانستند که این زنان و این نوع

و این تراژیدى هرلحظه سوختنِ " فرخنده" را

نماید.

اعتراض آنها برحق است.

هرگز از خاطره هاى شان فراموش نمیکنند.

بلى ،اینها وهزاران قرون وسطائی هاى دیگر

این خاکسپارى زنانه در تاریخ افغانستان و یا هم شاید

این تعلیق هاى پُست ها به هیچ وجه بسنده نیست.

اند که در سیماى مشاور و رئیس فالن

در تاریخ جهان اولین اعتراض روشن در برابر

باید دین را از سیاست جدا کرد .باید دین را چون

مجموعهُ دینى ،عالم علوم دینى ،استاد

خشونت مذهب و مردان یک جامعهُ مذهب زده در

مجامع متمدن و انسانى تنها به مسجد سوق داد.

دانشگاه ،شوراى علما ،وزارت حج ،وغیره

برابر زنان است .این حرکت شاید در تاریخ بشریت

باید دست همهُ خرافات مذهبى را از دولت و

وغیره دستگاه هاى تبلیغ جهالت مذهبى از

تاکنونى ما یک نمونه باشد که زنان یک جامعه بدین

سیاست کوتاه نمود .باید براى انسان و آزاد زیستن

دولت کنونى کرور کرور معاش وامتیاز مى

صورت حتى از شرکت مردان در مراسم دفن یک

وى در قرن  21احترام قائل شد .اینها معجزه

گیرند ،رسانه ها و تلویزیون هاى دولتى و

زنِ سرکوب شده از خرافهُ اسالمى ،ممانعت نمایند،

نیست .اینها حق مسلم هرانسان هر زن ومرد در

شخصى براى سم پاشى در خدمت شان قرار

جلوگیرى کنند و پیروز شوند.

یک جامعه با هویت انسانى است .ما انسانهاى زاده

داده شده و نمائیندگان دینى حاکمیت کنونى

شده در سرزمینى به نام افغانستان به مال نیازى ها،

در افغانستان اند.

مال عمر ها ،گلبدین ها ،محسنى و غیره نیاز

این باند هاى رسمى مذهبى تا میتوانند علیه

نداریم .ما خود میدانیم که چگونه و با کدام تمدن

آزادى و تجدد ،ترقى و مدرن زیستن

واالى انسانى که فرهنگش به همۀ آدمهاى متمدن

انسانهاى جامعه ،عقب راندن فکرى جوانان و

و همۀ بشریتِ آزادیخواه تعلق دارد ،زندگى

تربیت لمپن هاى مذهبى ،عرق میریزند تا جلو

نمائیم.

حرکت نسل جوان  ،زن و دختر و خالصه

 -٦چه دنیاى مسخره و چه مافیاى مذهبى یی!!

مردم افغانستان را بگیرند و مانع پیش روی

"فرخنده" را لمپن هاى اسالمى با شعار هاى اهلل

آنها شوند.
 -٤یک حرکت خالف جریان که حافظهُ

این حرکت و این اعتراض تاریخى پرچمى عظیمى

اکبر ،زنده باد اسالم ،مرگ بر کافر ،نعرهُ تکبیر و

بود از یک روشنگرى و بیدارى و قدمى دلیرانهُ از

 ...بصورت وحشیانه کشتند .قاتلین میخواستند با

تاریخ بشرى آنرا تا کنون ندیده بود .درود بر

جانب زن افغانى در برابر مناسبات ظالمانهُ مذهبى و

کشتن وى اسالم را تقویت کنند .زیرا در تمام

زنان افغانستان.

زن ستیز و پیامى داشت به همهُ آزادیخواهان که باید

تاریخ ،اسالم توسط چنین جنایت ها ،بواسطهُ

یک پیام آشکار و لو فمینیستى اما گویا ،در

رفتن به پیش و اعتراض به بى عدالتى ها از هر شیوۀ

اوباش اش و آخند و مال و طالب اش تقویت

برابر مناسبات مردساالرانه در تاریخ

ممکن را به کرسى نشاند.

شده ،چاق شده و بالى بیدرمان براى انسانهاى

افغانستان و جهان.

 -٥در اخبار آمده بود که تا حال  1٣نفر پلیس افغان

جامعه گشته .دقیقا مانند افغانستان ،مانند ایران،

تابوت یا جسد سوختهُ "فرخنده" در کابل
که بدست لمپن هاى اسالمى بصورت
وحشیانه کشته و بعد سوختانده شده بود،
توسط تنها زنان این شهر ،زنانى که زجر و
شکنجه و اسارت حکومت هاى اسالم سیاسى
را در تار و پود خود لمس کرده ودیده اند،
به شانه انتقال داده شد .این زنان برسم

به دلیل بى کفایتى و بى تفاوتى و عدم جلوگیرى از
سوزاندنِ "فرخنده" ،از وظایف شان به حالت تعلیق
در آورده شدند.
این خبر گرچه قانع کننده نیست ولى یک پیام روشن
را در خود نهفته دارد و آن حاکى از آن است
که اکثریت مردمان کابل و افغانستان از بى کفایتى،
تنبلى بى حد و حصر پلیس و حتى در هنگام

مانند عربستان ،مانند سومالى و ده ها کشورِ
بدبختِ اسالم زده.
اما طنز بسیار تلخ این فاجعه زمانیست که تابوتش
را باز هم با پرچم سبز و با شعار اهلل اکبر مى
پیچانند ،بازهم مألیى را مى آورند که بر قبرش
آیه بخواند ،باز هم نعرهُ تکبیر میگویند باز هم
برایش جنت .
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و فردوس میخواهند ،برایش خدا بیامرز

حواریون حکومت هاى این  14سال قافله دارانش

دولت بن على در تونس را سرنگون ساخت و چنین

میگویند .و شهید اسالمى اش نام میگذارند و

است ،میدان دار گردید و پرچمى شد براى درس

یک موج بزرگى از همیارى و همبستگى و صف

باز هم این زندگى با چنین گنده گى و تعفن

گیرى هاى آزادیخواهانه.

متحد مبارزه براى نبرد متحدانه را به جریان انداخت.

مذهبى ،رسم پدران خوانده میشود و حفظ

این موج عظیم با صداى رساى نفرین بر خرافات

آن تقدس شمرده میشود .

مذهبى اولین بار بصورت خودجوش و بشکل

 -٨مکثى در بارهُ "شهید" خواندن "فرخنده"

نه ،باید این طلسم سیاه را شکست .باید این

توده یی ،وارد دهلیز تفکر انسان افغانسان شد که

عدهُ زیادى از دوستان فیسبوکى مان و لو با نیتِ

تعفن وگندگى را جاروب کرد .باید صف

اگر به آن خیانت نشود رسالت خود را بحیث

صمیمانه ،با شهید نامیدن "فرخنده" غیرآگاهانه

انسانهاى متمدن را محکم تر کرد .باید این

آغازگرِ یک رنسانس فرهنگى براى نو فکر

دارند باز آب به آسیاب مال و آخوند و طالب و چلى

مافیاى مذهبى را که براى طول عمر خود

کردن ،آزاد و عصایانگرانه اندیشیدن و صف نسلِ

میریزند .گاهى مسجد دو شمشیره را میخواهند بنامش

هرلحظه آزادى و شادى و مدنیت و ترقى را

جوان و ستیزهگر بر ضد تاریک اندیشى هاى

کنند وگاهى جادهُ را بنام "شهید فرخنده" پیشنهاد

قربانى میکند ،شکست داد .میدانیم که این

مذهبى انجام خواهد داد.

میکنند.

کاریست خیلى دشوار ولى آزادى نسبى

تجلیل بزرگ از این فاجعه ،آنهم بخصوص از

بخصوص این وضعیت وقتى آهسته آهسته داغتر

بشریت امروزه در جهان همه محصول چنین

جانب زنانِ شجاع افغانستان موجى از تحسین و

میشود که گویا ثابت میگردد که وى قران را

یک جنگ و جدال سهمگینِ آزادیخواهانهُ

تعجب در افغانستان و جهان را برانگیخت .زیرا

نسوختانده و تنها کج دهنى به مال و تعویذ نموده

انسانى با مذهبِ سیاسى است.

اثرش را حتى بیشتر از  ٨مارچ روز جهانى

است.

قتل بربرمنشانهُ "فرخنده" گامى شد بسوى

همبستگى زنان در افغانستان و میان زنان افغانستان

این وجه تجلیل از قتل وحشیانهُ "فرخنده" أساساً

بیدارى ملیونها انسان در افغانستان و جهان.

با یک هجوم علیه مناسبات مردساالرانه بر جا

دلهاى مال ها و دوکانداران دین را خوش و خنک

این قتل یک بار دیگر پرده از جنایات مافیاى

گذاشت.

میسازد و باید تمام گروه هاى معترض به این جنایت،

مذهبى در افغانستان برداشت و سیاهى

این زلزلهُ انسانى ،تمام رهبران تعویذ ده و خرافه

از آن با هوشیارى و دور اندیشى ،ترک موضع

دیگرى را به دفترش افزود .نباید اجازه دهیم

پرست افغانى را مانند صبغت اهلل مجددى رئیس

نمایند.

تا "فرخنده" هاى دیگر را از ما بگیرند .با

عمومى تعویذ دهانِ افغانستان و پیر سید احمد

این موضع گیرى بخصوص اگر از جانب گروه هاى

چنین یک عزمى به پیش.

گیالنى یکى دیگر از کاله برداران جیب ملت

فعال زن ومرد که نفرت و انزجار شانرا از هرچه مال و

 -٧جامعهُ افغانى در گذارِ یک قدمِ

مظلوم و تمام دستگاه دولتى مذهبى را به سکوت

زن ستیزى و فرهنگ آزادى کُش زنان و جوانان به

آزادیخواهانه!

مرگبار و شرم آور مجبور ساخت.

جهان نشان داده اند و یک خط و فاز جدیدِ ایستاده

قتل وحشیانهُ "فرخنده" توسط لُمپن هاى

گى و آزادیخواهانه را أعالم کرده اند و حتى بار ها

اسالمى و بعد سوزاندن و مثلهُ کردن وى

سوگند خورده اند که در آینده نیز آرام نخواهند

وجدان هاى انسانى را در افغانستان تکان

نشست ،پیشکش میشود و علم می گردد  ،در حقیقت

تاریخى داد .بربریتِ این عمل موج عظیمى از

شروع باخت همهُ مان خواهد بود.

خود اندیشى و تابوشکنى هاى تاریخى را با

شهادت و حوضِ کوثر ،حورعین و غلمان ،سایهُ طوبا

خود آورد .این موجِ عصیان و خشم مردمى،

و جوى هاى شیر و عسل همه وهمه اش در راستاى

دکانداران دین و خرافات مذهبى را که

تحمیق تاریخى انسان ها از جانب چنین دستگاه هاى

بصورت چهار نعل در تحمیق مذهبى مردمِ

مذهبى خلق واختراع شده است و ما آنرا به همان

بیچارهُ این سرزمین میتاختند ،به کنار زد و

این خیزش راستش در پهلوى همهُ تأثیراتش

هاى که برایش زنان و مردان را به قتل میرسانند

زلزلهُ مُدهشى را برآنها نازل کرد.

محصول کار جانانهُ شبکه هاى اجتماعى مانند

مسترد مى نمائیم .صف اعتراض ما باید صف

این موج اعتراض صف دیگر اندیشى و

فیسبوک بود .فیسبوکى که برهان الدین و سیاف

متمدنانه و روشنگرانه باشد و فارغ از همهُ این

خرافه ستیزى را که مال و مولوى و آخوند و

قبل ها ترس خود را از آن رسماً بیان داشته بودند.

جعلیات وتحمیق هاى مذهبى.

مجاور و زیارت و تعویذ و ریش داران و

فیسبوکی که انقالب مصر را سازماندهى کرد و

گزارش از اکسیون عدالت خواهی برای فرخنده در اسلو
زرقا فروغ
به جرم شکستن قدسیت قرآن فرخنده را بعد
از شکنجۀ جسمی و روحی ،با ضربات
سنگ ،چوب ،مشت و لگد ،در برابر
"زیارتگاهی" که صفتش دو شمشیره بودن
او یعنی توانایی دو چندانش در قتل است،
کشتند و جسدش را آتش زدند .این جنایت
قلب هر انسان شریفی را به درد آورده و
بسیاری ها را به اعتراض های تابو شکنی در
قلب افغانستان ،کشوری که بدترین محل
برای زن بودن است واداشت.
اعتراضات علیه جنایت تقدس محوری قتل
فرخنده از طریق رسانه ها و فضا های مجازی
در انترنیت ،با سرعت زیادی پخش و به
گوش جهانیان رسید .در شهر اسلو نیز
افغانستانی ها در تدارک چندین اعتراض با
محتوای متفاوتی شدند .بخشی میخواستند
عالوه بر داد خواهی برای فرخنده  ،ماهیت
تفکرات و بینیش هایی که زمینه ساز آن
جنایت بوده است نیز افشا گردد .عده ای در
حد گرفتن فاتحه و هدیه ای نذر با تقسیم
حلوا و خرما و افروختن شمع راضی بودند.
بخشی هم با توسل با آیه و حدیث در تالش
تبریۀ نفس اسالم بوده و جنایت را به چند
اوباش "خدا نشناس" نسبت میدادند.

بالخره با سازشی به نفع فاتحه گیران ،جمعی نسبتاً

خواست چنین اعتراضاتی سخن گفتند.

زیاد با نمایندگی از هر یک از آلترنایف های بر

ارجاع به آیه های از قرآن در ارج نهادن به مقام

شمرده شده روز جمعه تاریخ  ...در برابر ایستگاه

زن ،هدف برگزاری تجمع اعتراضی را که در

مرکزی قطار گرد هم آمدند.

اعتراض به تقدس محوری که عامل قتل فرخنده

از فرخنده عکس هایی زیادی با پسوند "شهید"

بود ،تحت سوال میبرد .خصوصاً زمانی که فردی به

بدست عده ای از معترضین دیده میشد .گل و شمع

درستی به زن سیتزی در اسالم و با ارجاع به دساتیر

های افروخته هم زیاد بودند .ولی فقط یک شعار در

اسالمی و قرآن سخن گفت ،تالش شد با گرفتن

نفی حکومت شریعت و با خواست سیکوالریسم به

بلندگو از دست فرد مذکور ،عمالً قرائت آن گروه

چشم میخورد .کسانی با گذشته مذهبی خیلی به جا

را از آزادی و حق بیان به نمایش گذاشت .ولی

از برگشت به عهد مالی لنگ هشدار داده و

آنجه بایست به گوش مردم میرسید  ،گفته شد.

میخواست مال ها به آنجا که تعلق دارند یعنی مسجد

اعتراض دختران جوانی شیک پوش با لباس ها و

بر گردانیده شوند .دو تن از سخنرانان به ارتباط

چهره های آراسته و متناسب با پوشش و آرایش

تحمیل ستم سیستماتیک بر زنان در جامعه افغانستان

دوشیزگان اروپایی ،در رابطه با انتقاد از اسالم و

با دین و تشدید زن ستیزی از آغاز به قدرت رسیدن

خواسته جدایی دین از دولت ،تشابهی خوبی با

مجاهدین و ضرورت سیکوالریسم به عنوان حد اقل

عکسالعمل کسانی داشت که زندگی را از
فرخنده دزدیدند .فرخنده نیز به دلیل شکستن
نقدسات شکنجه و کشته شد .این واقعیت از
چشمان آن دوشیزگان پنهان گذاشته شده است که
اگر با همین پوشش در جامعۀ مرد ساالر و مذهبی
افغانستان بروند ،به جرم بر افروختن هوس در مردها
محکوم میگردند .راستش حرکتی که هم زمان هم
قتل فرخنده را محکوم کند و هم قرآن را تقدیس
کنند ،تعبیر همان گفته ای از رزا لوکزامبرگ است
که میگوید تا آنها حرکت نکند ،سنگینی زنجیر
هایی را که دست و پایشان را بسته است ،احساس
نمیکنند.

إهداء به فرخندۀ قهرمان

در امتداد فاجعهُ قتل" فرخنده" توسط اوباشان اسالمى

گویید به نوروز که امسال بیاید
در کشور اسالم زده گان ره بگشاید

کى و چى کسانی را باید محاکمه کرد؟

نیست و یروید به مساجد و تنها به امور مذهبى

بلبل به چمن نغمۀ پیکار سراید

وقتى هر محکمه یا کیفرخواستى مطرح میشود ،فورا

بپردازید .در غیر آن جمع کردن بساط چند تن

پاى دولت ،قضا و نیروى اجرائیۀ دولتها براى

مألى تعویذ ده که حتما به جواب خشم خروشان

رسیدگى و بررسى آنها کشیده میشود .یکى از مطالبات

مردم  ،از جانب دولت فعلى اتفاق خواهد افتاد

ماتم زده گان را سرتسلیم نشاید
***
در ماتم "فرخنده" عزاداری روانسیت
ربطش به اسالم و خداداری به جانیست

اعتراضاتِ تاکنونى در کابل و گوشه گوشهُ افغانستان
نیز گویا متوجه همین هدف است که دولت بیکاره و
بى کفایت کنونى باید به آن بپردازد.

***

اما این توقعات از دولت کنونى آیا واقعبیانه است؟ در

این کیش ستم پیشۀ ضد زن و انسان

حالیکه این دولتهاى ارتجاعى قومى و مذهبى پیوسته

هیچ دگرگونى فرهنگى و عقب گرد را به خرافات
مذهبى تحمیل نمیکند.
 أساسا باید این فرهنگ زن ستیز را که مال ها ومفتى هاى خورد و بزرگ دینى چه در دولت و

باعث شده "فرخنده" به اینگونه دهد جان

نقش خود را موازى با تقدیس مذهب و تراوش عینى

چه بیرون از آن شایعه کننده گان و چاق کننده

اکنون که شده عورت اسالم نمایان

فکرى آن یعنى خرافات مذهبى و هم سویی با آنها

گان آنها اند و با سیاست هاى دولت کنونى

شرم است اگر پا ننهیم برسر"ایمان"

نشان داده اند .جایگاه واالى خرافه پرستان هم در دولت

همیشه در معاشقه است  ،محاکمه کرد .این خَیلِ

***

کرزى و نیز نزد دولت کنونى بسیار با اهمیت و معتبر

فتنهگرانِ مذهبى روزى نیست که از منابر ودستگاه

در مذهب اسالم دگر اندیشی روا نیست

بوده و یکى از اتکا هاى اصلى روبناى حاکم سیاسى

هاى دولتى و رسانه هاى مرتجع شخصى در

فرهنگى کنونى را میسازد .مثال هایش را قبال چندین

تحمیق مردم ،جوانان و زنان با برنامه هاى قبلى و

بار مشخص ساختیم.

مفشن ظاهر نمیشوند و نقش سرکوبگرانه را در

تمکین به این دین خشن هیچ به جا نیست
***
ر  .پیکار جو
20/0٣/2015
1٣9٣/12/٣0

سوال آیا دولت کنونى میتواند صبغت اهلل مجددى و پیر
گیالنى را از تعویذ دهى منع نماید و حتى چون
یک شاه دموکرات مانند امان اهلل در نود سال قبل
فرمان دهد که شما را دیگر کارى به کار سیاست

جلوگیرى از فرهنگ متعالى انسانى و ستیز با تمدن
وتجدد بازى نمیکنند .جدا از اینکه با سرازیر
ساختن معاشات دالرى و خرچ صد ها ملیون دالر
نهادهاى رسمى و بزرگ مذهبى را براى سیاست
گذارى هاى دایمى در خدمت این طیف هاى
خردستیز ،تمدن ستیز و زن ستیز بنام احترام به
دین و مذهب برپا داشته و انها را چون شمشیر
داموکلس آویخته باالى هرنوع حرکتى تجدد
پسندانه و آزادیخواهانه در اختیار دارد.
بنا به نظر ما محاکمهُ چند تا اوباش اسالمى در قتل
المناک" فرخنده" به هیچ وجه کافى نیست .بلکه
باید تعرض منظم سیکوالریستى بمثابه اولین قدمِ
ابتدائی و انسانى و متمدنانه به ثمر برسد و بساط
تمام روحانیت از شراکت در دولت و مداخله در
سیاستگذارى برچیده شود .میدانیم که این ها نزد
برخى ها در حکم انقالب است ولى حقیقت
زندگى چنان است که این محاکمه و یا انقالب
باید در مسیر بدست آوردنِ چنین یک هدف
اولین و انسانى پیگیرى شود.

مطلب ارسالی

فرخنده قربانی بربریت مدرن
منصور حکیم

فرخنده قربانی بربریت مدرن هرگز از مرگ

جهان و انسان و زنده گی در تمام ابعادش .این در

در چنین حال و هوایی که به گفتۀ نیچه افتند.

نهراسید اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر

حقیقت ادامۀ همان طرز برخوردی است که کارل

دیگر انسان جای خدا را گرفته است و بر جهان

بود ،هراس من باری همه از مردن در سرزمینی

مارکس به بورژوازی و دنیایی که او ساخته است

خدایی میکند ،میکوشد تا موقعیت خود در برابر

است که در آن مزد گورکن از آزادی آدمی

در پیش گرفته بود .مارکس در عین حالی که

خدایان دیگر را (که همه افراد بشر باشد) ،تحکیم

افزون باشد "شاملو "

بورژوازی را انقالبی ترین دورۀ تاریخی میگوید

کند و سلطه اش را ژرفتر و پهناورتر .اشکال

والتر بنیامین مارکسیستی که بیشتر متعلق به

و رهاننده ترین جریانی که نیروهای مولده را در

مدرنیته(بخوانیم بورژوازی) و تناقض ژرف

حوزۀ مکتب فرانکفورت می پندارندش ،در

سطح جهانی و به موازات آن انسان را در سطح

برخواسته از آن در این نکته نهفته است که وی به

فرازی از گفتارهایش میگوید" :هر سندی از

جهانی از پندارهای مابعد طبیعی میرهاند ،از سوی

جای خدای واحد گذشته ،که به باور ماکسوبر تا

تمدن در خود سندی از بربریت را هم دارد".

دیگر و در چهرۀ دیگر وی را محکوم می کند که

حدودی یکی از عوامل اصلی تشکل و تشکیل

تئودور آدورنو هم در کتاب "دیالکتیک

در برخورد به انسان وی را شی گونه می یابد و

اجتماعات و وحدت انسان ها در نظام های بستۀ

روشنگری" ،تمدن را که از دل خردگرایی و

ازخودبیگانه گی را که از خدا و ماوراء طبیعت و

برده داری و فئودالی بود ،اینک به تعداد انسان

محوریت و پیش گامی عقل آدمی بر می آید،

آسمان ها به انسان و طبیعت و زمین آورده است،

های روی زمین ،خدا وجود دارد در همان مفهوم

از یکسو به مفاد انسان در چیرهگی وی بر

در بدنۀ سرمایه و در چهرۀ پول به اوج خود رسانده

و ماهیت و اما در پیوند به سرمایه و پول .در

طبیعت می داند و می بیند ولی از سوی دیگر

است .از خود بیگانه گی انسان در خدا حاال جایش

حقیقت نظام آسمانی دین و مذهب دوره های

وی را محکوم میکند که در این راه به

را به از خود بیگانگی انسان در سرمایه و در پول

فئودالی و برده داری اکنون به نظام زمینی مالکین

مطلقیت افتیده و جنبه های دیگری از زنده گی

داده است .همین جاست که انسان هایی که

خصوصی تبدیل شده است که برسر مالکیت بیشتر

و انسان و فهم و نیاز وی را ندیده گرفته است.

چشمان شان از آسمان به زمین دوخته شده و از

هم در جنگ و دعوی اند و هم در سایۀ آرامش

خرد ابزاری که توصیفی است از کنش های

خدا به پول ،درمانده و سرگردان در دل پستی ها

زیر مفهوم و سایه دولت های مدرن .اینجاست که

مدرنیته در برخورد به مسایل و رویدادهای

همانند آلبرت کامو سقوط میکنند و در اوج

من نظم نوین جهانی را بربریتی می بینم که انسان

زنده گی و جهان و انسان ،محکوم می شود به

دست آوردهای درخشان عقالنی و در قله های

ها در آن به شیران و گرگانی میمانند ،البته با امتیاز

یکسونگری و یکسویه نگری و غافل از درک

بلند خِرَد ،به مغاک پوچی و بی مایهگی دنیا می

برخورداری از موهبت خِرَد .بربریت در دل زنده-
گی ما ریشه دوانیده و همه جا لبخندها برای از هم
دریدن ماست که برلب ها نقش می بندد .و ما که
در گوشۀ تاریک این جهانیم ،به نام روشنایی و
انسانیت و آدمیت و حقوق بشر و زن و کودک،
چه حماقت هایی بر ما بسته می شود و خشونت و
بربریت در تار پود ما نهادینه .تراژیدی فرخنده
حاصل همین پروژه های بربریت مدرن است.
حاصل عملکرد نیروهایی که حتا گاهی ما هم به
مثابه پیشروان راه انسانی سنگ خوبی و خوشی
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آن را بر سینه میکوبیم و خود را از

سنگ دفاع بورژوازی را بر سینه میکوبند و یا هم

گزارشی از آکسیون اعتراضی به مناسبت قتل

طرفداران پرو پاقرص آن میدانیم.

هنوز در منجالب سرگردانی و بی سرنوشتی زنده

فجیع بانو "فرخنده" به دست اوباشان جنایت

بورژوازی که با ظاهر و نمای بسیار

گی خصوصی و سیاسی به سر می برند .کجاست

پیشۀ اسالمی

آراسته ،جاده و تلویزیون و برق و انترنت

حزب و اپوزیسیونی که فریاد این طبقه را سر دهد

عصر پنجشنبه  6حمل 26 ،مارچ  ،2015در یکی از

و بسا مظاهر مدرن به ما ارزانی داشته است

و از رشته ها و تارهای نیرومند ارتجاع مذهبی و

شهرهای سویدن آکسیون اعتراضی در محکومیت جنایت

اما از سوی دیگر آدم کشی اسالمی و

قومی بگسالندش و به منافع راستین خودش

گردن زدن و آتش افروختن های اسالمی

آگاهش گرداند .البته با نگاه جامع و به دور از

را هم شدت بخشیده و تار و پود جامعۀ ما

برخوردهای ایدئولوژیک .اشکال اساسی ما هم در

را پر از وحشتِ خون خوارانِ اسالمی

برخورد های ایدئولوژیک مان است به زنده گی و

کرده است .بدون شک روی مترقی این

طبقۀ کارگر .ایدئولوژیک نگریستن به روایت های

دست آوردهای امپریالیسم جهان خوار

کالن به ما خصلت مذهبی بخشیده است و به

و زنان بودند همراه با مردم شریف و آزادیخواه دیگر

باید به دیدۀ قدر نگریسته شود و چند

محفل ها و دسته های گوناگون تقسیم مان کرده.

شرکت داشتند .در آغاز دختر خردسالی به این مناسبت

گامی به پیش .اما نباید در آستانۀ ستایش

می بینم جمعی را که تنها مارکس میگویند و در

پارچه شعری را به سمع شرکت کننده گان آکسیون

ها از این دست آوردها همچون نوکران

لفظ از مارکس گفتن و کارگر گفتن دمی هم

رسانید و پس از آن یک تن از سازمان دهندهگان این

پست منش متوقف شد و فریاد هایی از سر

خسته نمی شوند مگر گاهی که صحبت از کار و

همایش اعتراضی طی سخنان کوتاهی به ریشه های این

آستان بوسی و چاکرمنشی سر داد ،بل

مبارزۀ مشترک علیه دشمن مشترک پیش می آید

جنایت هولناک پرداخت .بعد از آن یکی از مسؤولین

باید در روی دیگر به مبارزه شتافت و به

و بعد به الفاظ پرداختن ها و یکی دیگری را از

میدان زورآزمایی اش فراخواند .تراژدی

گوی به در بردن ها آغاز می شود و هیچ کی

فرخنده همچنان نشان داد که طبقۀ کارگر

کسی را دستی به گرمی پاسخ نمیدهد و به فرمودۀ

و روشنفکران این طبقه در کجا ایستاده اند

مهدی اخوان که:

و به چه کارهایی مشغول اند و چه قدر به

سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت

نزدیکترین هدف هاشان می اندیشند و می

سرها در گریبان است

انسان خواستند که در این مورد سکوت نکنند و کمک

کوشند .کارگران افغانستان کسانی نیستند

کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را

نمایند که تا عامالن و مجریان اصلی این جنایت و توحش

جز همین های که فرخنده را کشتند و

نگه جز پیش پا را دید ،نتواند

که از حمایت دولت ارتجاعی و حامیان منطقه یی و

سوختند .همین های که روزانه در ده

که ره تاریک و لغزان است

جهانی آن برخوردار اند ،به پای میز محاکمه و دادخواهی

افغانان ،پلخشتی ،سینماپامیر ،کوته سنگی

وگر دست محبت سوی کس یازی

کشانیده شوند .به پشتیوانۀ بشریت آزادیخواه در سطح

و شاه دوشمشیره و دیگر نقاط کابل به

به اکراه آورد دست از بغل بیرون

جهان به دولت ارتجاعی افغانستان و نهادها و مجامع

دستفروشی می پردازند و به کار و بار

که سرما سخت سوزان است...

مصروف اند .همین ها بودند که فرخنده
را کشتند و همین هایند که تفاله های
ذهنی صاحبان قدرت را از منبر و رِنجر و

هولناک اوباشان اسالمی و دادخواهی برای بانو "فرخنده"
دختر  27ساله یی که به اتهام سوزاندن قران در محضر عام
و جلو چشم نیروهای پلیس در مرکز شهر کابل به تاریخ
 2٨حوت بطور فجیعی کشته شد برگزار گردید .در این
همایش و حرکت اعتراضی با وجود سرمای شدید
تعدادی از افغان های مقیم این شهر که بیشتر شان جوانان

تشکیالت محلی حزب چپ سویدن به نمایندهگی از
حزب چپ سخنرانی نموده و در ضمن محکومیت این
جنایت قبیح حمایت حزبش را از مبارزۀ دادخواهانۀ براه
افتاده اعالم نمود .سخنرانان هر یک پس از دیگری این
جنایت فجیع را محکوم نموده و خواهان عدالتخواهی
شدند و از دولت سویدن و مجامع و نهادهای مدافع حقوق

جهانی فشار بیاوریم که جانیان و حامیان شان را به پای میز
محاکمه بکشانند .بر ما است که به عنوان انسان های
آزادیخواه و مترقی از حق و حرمت انسانی فرخنده و
فرخنده های دیگر دفاع نمائیم تا شاید بتوانیم جلو این
نیروهای جنایت پیشه و سیاه اندیشه را بگیریم که دیگر

دم و دستگاه طاغوتی سرمایه داران می

شاهد صحنه های از قتل و جنایت اوباشان اسالمی نباشیم.

گیرند و به همان مبنا عمل می کنند.

در اخیر پس از قرائت قطعنامۀ که به این مناسبت به دو

اینست تصویر واقعی طبقۀ کارگر

زبان فارسی و سویدنی تهیه دیده شده بود ،این آکسیون با

افغانستان .و اما روشنفکران این طبقه یا در

گذاشتن گلهای روز سرخ به پای عکس فرخنده توسط

خمارها و نشه های بحث های میان

تک تک حاضرین در همایش ،به پایان رسید.

گروهی و محفل بازی مصروف اند و

مطلب ارسالی

گونه های قتل فرخنده

مانی

هررر اتفرراقی کرره در سرراحت دیررن در یکرری از

همچنان ،اکثریت مسلمانان مملکت با شعف و شور

نیست که عدۀ از آدم های لبریرز از عشرق اسرالمی

گوشه های جغرافیای اسالم بیفترد کره در آن

تمام از عمل و حشیان متحجرر و سرنگ دل اعرالم

فرخنده را می گیرند ،با مشرت و لگرد مریکشرند و

اتفاق به حیثیت و آبروی اسالم و مسلمانان بر

حمایت کردند و از خوش گویی مال ایراز نیرازی و

بعد آتش می زنند و با رنگ آمیرزی شرکل میمرون

بخورد ،میگویند این عمرل اسرالمی نیسرت،

عمل شجاعانه ی مشتی اوبراش و بیعرار ولنگرار در

برایش می دهند تا کراری بررای اسرالم عزیزکررده

میگویند عوام الناس بری خبرر از دیرن چنرین

لبرراس خررود جررای نمرری شرردند .علررت ایررن عمررل

باشند و در بهشرت جرای بررای خرود فرراهم کررده

رذالررت و بالهترری را مرتکررب شررده انررده ،امررا

چیست؟ چه چیرزی باعرث مری شرود کره همچرون

باشند.

حقیقت و واقعیت این است که دین برا چنرین

اتفاقاتی ضد بشری بیفتد؟ مشکل از مسرلمانان برود

قتل فرخنده بروز گوشره هرای از فرهنرگ و تفکرر

اتفاقاتی بنیاد گذاری و دوام یافته است .گونه

یا از اسالم؟

حرراکم بررر جامعرره اسررت .برررای ایرردولوژی حرراکم،

های قتل فرخنده را از اکنرون ترا سرپیده دم و

من تردید ندارم که رد پای چنین وحشیگرری هرا

مناسبات حاکم و فرهنگ حاکم کره مسرلط اسرت،

طلوع و ظهور اسالم می تروان رد یرابی کررد.

را در قرایت های متناقض اسرالم از دنیرا و جامعره

فرهنگی که در خیال عالم و آدم را اسالم و اسالمی

جغرافیررای اسررالم جغرافیررای خشررن و خررونین

باید جست .ذات اسالم همان طالب و داعش است.

می خواند ،قتل فرخنده در حکم تقررب بره خردا و

است ،این جغرافیا جای خروبی بررای زیسرت

اسررالم واقعرری و محمرردی کرره عطررش مسررلمانان را

فیض بردن از حضور پر برکت اولیا و انبیای خدای

روشنفکر ،شاعر ،زن و مبارزین آزادی خرواه

فروبنشرراند و خ ردا و محمررد را و عرررب را ارضررای

عزوجل است .دیگر وقت آن رسیده است که ایرن

نیست .قترل فرخنرده یکری از آن نمونره هرای

فکررری کنررد همرران وحشرریگررری هررای طالررب و

آلت دست سرمایه داری را در جامعه به زباله دانری

روشررن و آفتررابی یرری برره اجرررا در آوردن

داعش ،بوکوحرام ،اسامه بن الدن ،نمگرانی ،طراهر

ترراریخ بریررزیم و از برری غررل و غررش ترررین دارایرری

دسرتورات و اطاعرت از آیره هرای آسرمانی و

یولداش ،مال محمد عمر.....است .همین هرا واقعرن

آدمی ،یعنی خرد و انسرانیت بررای سراختن جامعره

احادیث پیامبر اسالم اسرت .همران لحظرات و

مطابق آیه هرای قررآن قصراص ،سنگسرار ،اعردام،

مان استفاده کنیم .بنیاد جامعه که برا دیرن خرویی و

صبح روز بعد کره فرخنرده را کشرتند ،شرهره

کشتن آدم های بی نمراز ،زنردان کرردن و بسرتن و

روز مرهگری و صروفیگرری ریختره شرده باشرد ،و

تررررین و نرررام دار تررررین نماینرررده اسرررالم در

کشتن آدم های بدون ریش ،و جهاد در برابر کفار،

گروهرری آیررت و حرردیث بفروشررند ،و دکرران دیررن

افغانسررتان فریرراد بررر آورد کرره مسررلمانان حررق

اعم از مسیحی ،یهودی ،کمونیست .....بره اجررا در

فروشی ساخته باشرند و هرر روز برا ایرن خرزعبالت

دارند که کسانی را کره بره اسرالم تروهین روا

میاورند .بنیاد اسالم و درون اسالم متناقض و بحران

توده ی چشم بسته را تحمیق نماینرد نمری تروان بره

می دارنرد و قررآن مجیرد را مری سروزانند بره

آفرین است؛ اسرالم مرتن مردون ،رسراله یرا کتراب

روشنایی و جامعه ی انسانی رسید .بنیاد جامعه بایرد

آتش بکشند و افزود که دولت بره دسرتگیری

مشخص برای اداره و حکومرت کرردن در جوامرع

متحول و دیگرگون شود ،مناسبات حراکم بایرد بره

قاتلین ادامه ندهد که مردم قیام ملی میکننرد،

کهررن و جدیررد نرردارد و بعیررد و عجیررب و غریررب

ناکاره بودن و ناکامی خود در پریش بررد و کنتررل
جامعرره اعتررراف کنررد .مناسرربات جدیررد و انسررانی
بایست جای این نظام خون خروار را بگیررد و ترا برا
این ایدۀ تازه بتوانیم آخرین فاتحۀ بنیادگرایی دینی
را بخوانیم.

مسؤولیت محتوای مطالب به عهدۀ
نویسنده گان آنها است .تنها مطالبی
که از نام نشریه منتشر میشوند،
مبیین نظرات رسمی آن میباشد!

در حاشیه جنایت اخیر بر محور تقدس گرایی در کابل
آتیال مهربان

به یمن تکنولوژی جزیًیات خبر جنایت

چگونه با تملق قضاوت اعمالش را به مراجع

در مواردی عمدتاً آگاهانه تالش میشد که جنایت

وحشتناک زجرکشی و سوختاندن پیکر

بشدت مرتجعی چون صبغتاهلل مجددی می سپارد.

قتل فرخنده را چنان جلوه دهند که گویا نتیجه

فرخنده به سرعت و به گونه ای فراگیری

حافظه تاریخ همدستی مجددی ها با انگلیس را که

تقدسگرایی و تجسم مادی یک استبداد

پوشش داده شد .این اتفاق وحشتناک نشانی

موجب انقراض دولت امان اهلل گردیدن بیاد دارد.

سیستماتیک در جامعه نبوده بلکه توسط چند

از نهادینه شدن خشونت بر محور افراط

اما بیداد و ستم در هر جا مقاومت می افریند.

اوباشی که بیکارند و در خیابان ها به وقت کشی و

گرایی تقدس در جامعه است ،که محصول

مشترکات و تناقضات در اعتراض ها

اذیت مخصوصاً خانم ها میپردازند ،انجام شده

مستقیم حاکمیت گروه های دینی در چند

اعتراضات مردم در تقبیح آن جنایت فجیع که فقط

است .آنها رابطۀ منطقی حاکمیت افکار دینی را

دهه اخیر در افغانستان میباشد.

در معیار های دینی میتواند بگنجد ،از زاویه های

که با تخدیر افکار انسانها در آن جامعه ،مردم را

واکنش های اعتراضی به قتل وحشیانه

متفاوتی برگزار شده بود و آشکارا سبب دو قطبی

بصورت خود کار به عمل وا میدارند ،نا دیده می

فرخنده به همان پیمانه سریع و فراگیر بود که

شدن شدید افراد جامعه گردیده است .خواسته

انگارند .البته نه به آن دلیل که حتماً سیمپاتی ای با

های عمومی در همه آنها (جزء اعتراض آخند

جنایتکاران داشته باشند ،بلکه به این دلیل که بدون
آنکه خود بدانند ،تحت تأثیر همان افکار حاکم
عقبگرا هدایت میشوند .و در حالیکه به تقبیح
خشونت میپردازند ،از افشای افکاری که خشونت
را ترویج کرده و تقدیس آن در گرو استمرار
خشونت میباشد ،ابا می ورزند .شاید بهمین دلیل
باشد که اعتراض علیه تالش اشرف غنی و تیم
همکارش برای برگردانیدن طالبان به قدرت و
چشم پوشیدن از جنایات و قتل عام هایی که طالبان
همواره مرتکب شده و به آن ادامه میدهند ،شامل
اعتراض علیه شکنجه و قتل فرخنده نیست .همچنان
گر چه میدانند که فرخنده در میان فریاد های اهلل

عامالن جنایت و نیرو های حامی آنها را به

هایی که ابتدا از مو ضع زور وارد شده و اقدام به

اندازۀ معترضین به آن جنایت غافیلگیر نمود.

ارعاب مردم کردند ،و بعداً تحت فشار مردم

عاملین جنایت اطمینان داشتند با توجیهی که

خواستند به توجیه حمایت شان از آن جنایت

برای قتل که همان قدسیت قرآن باشد ،در

بپردازند) ،شبیه به هم و در دادخواهی برای

دست دارند در برابر قانون که خود بر محور

فرخنده ،مجازات عاملین جنایت ،و ضمانتی برای

شریعت استوار است ،مصؤنیت دارند .این

عدم تکرار آن ،خالصه می شدند .اما برداشت

احساس بدون دلیل هم نیست ،چون باال ترین

معترضان از تطبیق عدالت ،مجازات عاملین و

مرجع دولت ،اشرف غنی را دیده اند که

تضمین عدم تکرار آن خیلی از هم متفاوت است.

اکبر و زنده باد اسالم با شکنجه چشم از جهان
پوشید ،کماکان میخواهند دیگران متقاعد شوند که
دین در قتل فرخنده دست نداشته است.
تعدادی زیادی ازمعترضین خواهان اعدام عاملین
قتل اند .مراجع قانونی هم اطمینان میدهند که
عاملین به اشد مجازات محکوم خواهند گردید.
دولت و مراجع قانونی آگاهانه با اجرای احتمالی
حکم اعدام ،میخواهند همزمان که خط پای حضور
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خود شانرا در آن جنایت وحشتناک پنهان

خواسته حد اقل

کنند ،تالش دارند خط فکری و ایدیولوژیک

همزیستی دین با دولت همواره فاجعه آمیز بوده

شانرا از صدماتی وارده از ادامه اعتراضات و

است .در سر خط هر اعتراضی علیه این جنایت

انزجار عمیق مردم نسبت به آن در امان

بایست جدایی دین از دولت به عنوان یک

نگهداشته و پایه های قدرت شانرا مصؤن

خواست حد اقل قرار داشته باشد .تقلیل خواسته ها

نگهدارند.

در حد مجازات کسانی که در شکنجه و قتل

بخش دیگری از معترضین صادقانه از این

فرخنده دست داشته اند ،معادل با تبریۀ دین و

جنایت شوکه شده و خواهان پایان یافتن آن

استمرار افراط گرایی بر محور تقدس گرایی دینی

میباشند .راه حل پیشنهادی آنها زدودن

در جامعه است و مانند شمشیر داموکلس بر فراز

خشونت از دین است ،نه حذف خود دین.

سر زنان در گردش خواهد بود.

روشنفکران متعلق باین طیف شرکت بیشتر

فرخنده فرماندارِ
آزادی
منم فرخنده کز خونم شده دنیا همه رنگین
زقتلم چهرۀ شرعیت اسالم شده ننگین
شدم سیراب از خونابه جای زمزم وهفت سین
مگر با خون خود کردم هزاران روزِ نو رنگین

افراد در اعتراضات را بر محتوای و پیام

به زیر پای صدها « هموطن» «همکیش» جان دادم

اعتراض ترجیح میدهند .آنها بیحقوقی و

برای رَستن از اوهام اسالم امتحان دادم

ارزش زن در اسالم را نادیده میگیرند ،نمی-

زدند بر فرق من با چوب و سنگ و عرعرِ تکبیر

نگرند که بدلیل ارزشی که به زن در اسالم

کنون گویند او را بوده همچون حالتی تقدیر

قایل شده اند ،حتی پدر و برادر فرخنده به
تبریه افرادی می پردازند که قتل و به آتش
کشیدن فرخنده را از بلندگو های مساجد

عجب سیل وتماشا بود آنجا در پس پرده

سازمان سوسیالیستهای کارگری

اگر گویم شوی مبهوت و افتد بر تنت لرزه
همه مست خدا جویی همه شادان لگد می زد

توجیه کرده و کماکان در تالش به کرسی

برای آزادی ،برابری و سوسیالیسم

دستگاه فکری حاکم در دولت زمینه ساز این

مبارزه می کند ،برای تقویت صف

محمد در وجود آنهمه اوباش جان می یافت

جنایت است .اشرف غنی در اولین عکس

آزادی خواهی و برابری طلبی و

علی با ذولفقارش آمده برمن رَجَز می بافت

داشته است که اهانت به اسالم قابل قبول

برای تحقق آرمان سوسیالیسم به

نشانیدن گفته هایشان هستند .آنها میدانند که

العمل ها در برابر زجرکشی فرخنده بیان
نیست .آنهایی که ادعای روشنفکری هم
دارند ،حد اقل این را درک کنند که دفاع از
حق حیات و آزادی بیان را نمیشود با
تجمعات سیمبولیک به کرسی نشانید .یا
استدالل مذهبی ها را نشخوار کرده و
مخصوصاً در اثبات بیگناهی فرخنده در
فراخوان ها به این تآکید گذاشت که ثابت

آن بپیوندید!
از سایت های سازمان

امامان جمله حاضر در میان خیل اوباشان
أدای دَین می کردند با مشت و لگدهاشان
کنون دانم که دین خویی چه سازد از تن انسان

بازدید نموده و آنها را به رفقا و

منم اکنون فَر و فرخنده فرمان دار آزادی

است .اگر قرآنی به آتش کشیده میشد آیا

www.workersocialist.org
https://www.facebook.com/worker
socialism

مواردی دست به معامله گری زده شود.

به آتش دادن جسمم همه تد بیر می جُستند

سوسیالیستهای کارگری افغانستان

شده است سوختاندن قرآن کذب محض بوده

است؟ اگر وجدانی باشد ،نباید در چنین

سه یار دیگرش هم آمده تکبیر می گفتند

هزاران بار وحشی تر زهر وحشی ترین حیوان

دوستان تان معرفی نمائید!

شکنجه و مرگ فرخنده قابل توجیه بوده

خدا در کله ها پنهان دم از عدل و ادب می زد

www.asrejadid.org

شود اسالمِ نحس از من دچار درز و بربادی
*******
ر .پیکارجو
27/0٣/2015
1٣94/01/07

قطعنامۀ معترضان داد خواهی برای فرخنده در تخار و عکس های از
اعتراضات شهر های مختلف افغانستان

گرفته شده از فیس بوک

عصر پنجشنبه  2٨حوت ،دو روز پیش از آن
که مردم مقدم بهار را خوش آمد گویند عده
اوباش و اراذل که بهرۀ از انسانیت و کرامت
انسانی نبرده اند بانو "فرخنده" را به اتهام
سوزاندن قران در محضر پلیس و جلو چشم
مردم رهگذر در مرکز شهر کابل و با سر دادن
شعار "اهللاکبر" و "زنده باد اسالم" بطور فجیع
و وحشیانه یی به قتل رساندند و پس از آن
جسد بی جان و لت و پار شده اش را به کام
آتش سپردند .این عمل وحشیانۀ این اوباشان
نتنها که با سکوت و بی عملی نیروهای امنیتی
که از کیسۀ مردم می خورند بدرقه شد ،بلکه

عضو مجلس سنا و حشمت استانکزی سخنگوی

مجریان اصلی آنها که به این عمل ضدانسانی

شخص رئیس جمهور اشرف غنی که باید

پلیس و همچنین مولوی ایاز نیازی از این جنایت و

مشروعیت می بخشند را نباید با سکوت بدرقه

ضامن امنیت و مصؤنیت مردم باشد با گفتار

وحشیگری تحت عنوان صیانت از دین ،دفاع

نمود .باید در اعتراض به این بربریت از شأن و

این که هیچ کس حق اهانت به دین و مذهب

نموده و در ضمن تقدیر و تمجید از عامالن این

حرمت انسانی فرخنده زن بی پناهی که از حق

اسالم را ندارد مهر تأیید کوبید .سران

جنایت مرگبار به بانو فرخنده که قربانی جهل و

حیات محروم گشت به دفاع بر خیزیم .نگذاریم

حکومتی از جمله معین وزارت اطالعات و

جعل تبهکاران شد ،دهن کجی نمودند.

که این جنبش دادخواهانه مرعوب شود .از

فرهنگ ،سیمین غزل حسن زاده ،زلمی زابلی

!

دولت ،نهادهای مدنی و مجامع حقوقی جهانی

این توحش لجام گسیخته اوباش و حامیان و

بخواهیم که پروندۀ این جنایت را به انتهای منطقی

مردم

شریف

و

آزادیخواه

آن سمت و سو دهند و جانیان و مهمتر از آن
حامیان و صحنه گردانان اصلی را که از معتقدات
مردم استفاده ابزاری می نمایند و به این غایله
دامن می زنند را به پای میز محاکمه بکشانند و از
حق و حرمت انسانی این زن مظلوم دفاع نمایند،
تا باشد که فرخندۀ دیگری به این سرنوشت غم
انگیز

و

انسانستیز

دچار

نشود.

ما با صدای رسا اعالم می داریم که تا تحقق
مطالبات بر حق زیر از پا ننشسته و همپا با همۀ
بشریت آزادۀ جهان و مردم شریف افغانستان این
داد خواهی را ادامه می دهیم.
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 .1ما از مراجع حکومتی و همچنین نهادهای
دفاع از حقوق بشر جهانی می خواهیم که در
کنار اوباشان و جنایتکاران که عامل این
فاجعه ننگین اند ،حامیان اصلی و کسانی که با
استفاده از امکانات دولتی ،رسانه یی و منابر
این خشونت قبیح و ضدانسانی را سازمان داده
و ترغیب نموده اند را به پای میز محاکمه
عادالنه بکشاند.
 .2از دولت می خواهیم که مقام های عالی
رتبۀ دولتی یی که باید مجری و حامی قانون
و جامعۀ قانونمند باشند و از آن حراست
نمایند را که بنوعی از این بربریت و توحش

مرکز شستوشوی مغزی جوانان کشور تبدیل شده

دوست و عدالتخواه میخواهیم که برای تحقق این

تحت عنوان اعتقادات دینی شان دفاع نموده

اند و منبع تولید تروریست و انتحاری و افراطی-

مطالبات و برای دادخواهی از فرخنده و فرخنده

گری است را ممنوع و مسدود نماید.

های دیگر متحد و متعهد دست در دست هم داده

اراذل در خیابان سپرده اند ،نتنها خلع قدرت

 .5دولت باید وظیفه اش در قبال مصونیت جان و

جلو ارعاب و معاملهگری نیروهای سیاه بایستند و

نماید بلکه به عنوان شریک جرم به دادگاه و

روان شهروندان جامعه را ادا نموده و جریان ها و

تالش های اوباش و حامیان شان را بدون پاسخ

مراجع عدلی بسپارد.

رسانه هایی را که مبلغ خشونت و خرافه هستند

نگذارند و ریشه های این جهالت و جنایت را

 .٣ما از دولت می خواهیم که با تمام قدرت

جواز فعالیت های شان را لغو نماید.

آسیب شناسی نمایند .جامعه دو قطبی شده است.

بساط خرافه و رمالی را که خود نوعی سؤ

 .6از حکومت محلی تخار ،ادارۀ والیت،

در یک سوی این قطب نیروهای اهریمنی و سیاه

استفاده از باورهای مردم است را برچیند.

شهرداری تالقان و ادارات دیگر می خواهیم جاده

که بانی جهل و جنایت اند و در سوی دیگر آن

 .4از دولت می خواهیم تا مراکز و نهادهای

لیسه ابوعثمان تالقانی را به نام جاده ی فرخنده نام

جنبش آزادیخواهی و دادخواهانۀ که اکثریت

که زمینه ساز ترویج و تبلیغ خشنوت بنیاد

گذاری نماید

جامعه را نمایندهگی میکند ،قرار دارد.

گرایی و تعصب را فراهم می سازد و خود به

 .7ما از تمامی فعاالن جنبشهای اجتماعی انسان

و وظیفۀ تطبیق قانون و محاکم را به اوباش و

درود به روان پاک فرخنده!
ما تا تأمین عدالت از پا نخواهیم ایستاد!

نه می بخشیم و
نه فـراموش
مـی کنیــم!

زنان منطقۀ ما در برابر بنیادگرائی و مردساالری
ارژنگ بامشاد
هر بار که حرکت های انقالبی در منطقه ما

ایران ،بنیادگرایان فاشیست با شعار “یا روسری ،یا

قران سوزی می کند و عده ای از مردان با “غیرت”

شکست می خورد و ضد انقالب با

توسری” برای به عقب راندان جنبش زنان وارد

و اسیر دگم های “مردساالرانه” را به هیجان می

سرکوب

عمل شدند ،امروز بینادگرایان فاشیست منطقه با به

آورد تا پیکر فرخنده را در زیر ضربات مشت و

دستاوردهای انقالب و حفاظت از سرمایه،

بردگی کشاندن و فروش زنان ،با به آتش کشیدن

لگد و سنگ و چوب خود بگیرند و سپس در

دین و سنت وارد عمل می شود ،این زنان

آنها و مثله کردن شان در زیر ضربات مشت و

آتش بسوزانند .این هیجان “غیرت” مداران

هستند که آماج مقدم حمالت وحشیانۀ

لگد ،این “وظیفۀ مقدس” را به انجام می رسانند.

آنچنان بوده است که پلیس هم نه تنها برای نجات

بنیادگرایان فاشیست قرار می گیرند .این را

آنها در پناه حمایت پنهان و آشکار مردساالری

دخترک بی پناه کاری انجام نمی دهد بلکه برای

در فردای شکست انقالب شکوهمند ایران

منحط و نهادینه شدۀ منطقه ما ،با بیشرمی تمام ،در

اجرای “عدالت” مردساالرانه“ ،فرخنده” را پس از

تجربه کرده ایم و امروز هم آن را در فردای

تالشند تا کوچه ،خیابان ،محله ،مدرسه ،اداره و

نجات ،به آنها می سپارد .این فاجعه ،تنها یک

شکست «انقالب عرب» مشاهده می کنیم.

محل کار را برای زنان به جهنمی واقعی تبدیل

استثناء نیست .این فضائی است که زنان افغان را به

اگر فاشیست های آلمانی ،یهودیان را به

کنند و از این طریق زنان را به “اندرونی”ها

وحشت انداخته است .از این روست که زنان

عنوان “حلقۀ ضعیف” و هدفی بی دفاع آماج

بازگردانند .این سیاست اگر در پناه قانون

خشمگین افغان در روزهای آغازین سال نو و

حمالت خود قرار می دادند؛ اگر نئونازی ها

جمهوری اسالمی ایران  ،سی و شش سال با قدرت

رستاخیز طبیعت ،با سنت شکنی درخشان ،در

و نئوفاشیست های امروزین اروپائی مسلمانان

اجرا می شود ،امروز در افغانستان ،پاکستان ،ترکیه،

سرزمین آیه های مقدس ،تابوت “فرخنده” ،دختر

و مهاجران را در هیئت “حلقۀ ضعیف” زیر

سوریه ،لیبی و دیگر کشورهای اسالمی منطقه ما،

افغان که به اتهام قرآن سوزی سوزانده شده بود ،را

حمالت خود گرفته اند؛ در منطقه ما ،این

با قدرت های فراقانونی و گاه قانونی به پیش برده

بر دوش می گیرند ،بر پیکرش نماز می خوانند و

زنان هستند که به عنوان “حلقۀ ضعیف”،

می شود.

به خاک می سپارند .زنان افغان ،در محل سوزانده

هدف مقدم حمالت فاشیست های بینادگرای

در پناه همین سیاست است که مالی دعانویس

شدن این دختر جوان ،نهال می کارند و فریاد

اسالمی قرار گرفته اند .اگر در فردای انقالب

بیسوادی ،فرخنده ،دختر جوان افغان را متهم به

اعتراض شان را به جهانیان نشان می دهند و

ایدئولوژی

اسالمی

برای

مردساالری ریشه دار و بینادگرائی
بیرحم را به چالش می طلبند .زنان
افغان اما تنها نیستند.
در شانزدهم فوریه  ، 2015زنان خشمگین ترک،
تابوت “اوزگه جان اصالن” شیردختر جوان ترک
که در برابر تجاوز چند مرد وحشی قهرمانانه
مقاومت کرده و به وحشیانه ترین شکل به قتل
رسیده بود را بر دوش می گیرند و به خاک می
سپارند تا به مردان اسیر خرافات و جهل و
واپسگرائی نشان دهند که دیگر تحمل جنایاتشان
را ندارند! وقتی هم که باندهای سازمانیافتۀ بیت
رهبری ،اسید پاشی های اصفهان را برای به خانه
راندن زنان ،به جریان
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انداختند و چهره  9دختر جوان این شهر را در

امروز زنان شنگال دیگر خود را تنها در پناه

تمام قوا از برابر حقوقی زنان و مردان دفاع کرد.

آتش اسید سوزاندند ،این زنان خشمگین

حمایت مردان پنهان نمی کنند ،بلکه خود اسلحه

بدون سازماندهی چنین مقاومتی ،بدون حمایت

اصفهان بودند که لرزه بر اندام رژیم جهل و

به دست گرفته و بر آنند که از حق خود با قدرت

آشکار و همه جانبه از مقاومت زنان در برابر

جنایت انداختند و آنها را به عقب نشینی
واداشتند.

خود دفاع کنند .بر دوش گرفتن تابوت های

بنیادگرائی ،مردساالری و واپسگرائی ،به رشد و

“فرخنده” و “اوزگه جان اصالن” توسط زنان افغان

گسترش بربریتی میدان می دهیم که جهنمی سیاه

کشتن زنان ،در آتش سوزاندن آنها ،اسید

و ترک ،معنای نمادین بسیار گویا و زیبائی دارد.

بر پا کرده و برای تداوم آن برنامه ریزی می کند.

پاشیدن به چهره های معصومانه شان ،در کنار

آنها به سنت های دیرپای این سرزمین مردان با

و سخنی با مردان! جنایت هائی که در افغانستان،

اسارت زنان آسوری ،مسیحی ،کرد و ایزدی

“غیرت” و “ناموس پرست” “ ،نه” می گویند و به

ایران ،ترکیه ،سوریه و چهارگوشۀ منطقۀ ما علیه

در چنگال داعش و عرضۀ آنها در بازارهای

بی حقی زنان اعتراض می کنند و به مردان هشدار

زنان اتفاق می افتد ،توسط مردان انجام می گیرد.

می دهند که دیگر بس است!

مردانی که به اصطالح از “غیرت” از “شرف”  ،از

مشمئزکنندۀ بینادگرائی اسالمی و مردساالری

امروز جنبش زنان منطقه علیه بنیادگرائی

“ناموس” خود دفاع می کنند.

ریشه دار در منطقۀ ماست که برای مقابله با

و واپسگرائی ،یکی از ستون های اصلی و

این مردان چه در پناه قانون و چه در پناه سنت و

برابری طلبی زنان با مردان ،دست به واکنش

نیرومند مبارزه برای آزادی و برابری و

چه در پناه شرع ،از مردساالری منحط و ریشه دار

زده است.

برابر حقوقی زنان و مردان و برای ایجاد

دفاع می کنند .از این روست که تمامی مردان

این خشم کور ،این واکنش های ددمنشانه و

آینده ای بهتر است.

آزاده ،تمامی مردانی که به برابر حقوقی زنان با

برده فروشی ،جلوه های وحشتناک و

غیرانسانی و این کینۀ زن ستیزانۀ وحشی را،
ایران ما سی و شش سال تجربه کرده است.
حاکمان تاریک اندیش و حافظان بساط
منحط مردساالری ،در کشور ما ،کهتر بودن
زن را در قانون اساسی شان نیز آورده اند و
برای کنترل زنان این کشور  27نهاد دولتی

اکنون که در کشور ما و در منطقه ما نیروهای
تاریک اندیش برای حاکمیت توحش قرون
وسطائی تالش می کنند و از هر سو ،در ضعف
نیروهای ترقی خواه و اردوی چپ ،برای ایجاد

مردان باور دارند ،تمامی مردانی که برای آزادی و
برابری و آینده ای بهتر می جنگند نه تنها باید این
جنایت های مشمئزکننده را محکوم کنند ،بلکه باید
با تمام قوا علیه آن موضع بگیرند و بجنگند.

حاکمیت سیاه دینی و سلطه سرمایه بسیج شده اند،

برای گسترش مبارزه ای همه جانبه

جنبش مقاومت توده ای نیز باید خود را سازمان

در راه ایجاد جامعه ای انسانی تر،

سازمان داده اند.

دهد .این تنها وظیفه زنان نیست که در برابر یورش

چنین تمرکزی برای کنترل و سرکوب

سپاه تاریک اندیشی و واپسگرائی مقاومت کنند.

زنان ،بدان رو ایجاد شده که زنان این

این وظیفه همه کارگران ،زحتمکشان  ،همۀ جوانان

مرز و بوم ،هیچگاه به باورهای قرون

و تمامی نیروهای ترقی خواه و عدالت جوست که

آن جنگید .از یاد نبریم که «تمدن سوسیالیستی

وسطائی حاکمان تن نداده و همواره

در کنار جنبش مقاومت زنان قرار گیرند و برای

بی شک تمدنی زنانه تر خواهد بود و حرکت به

در برابر آن سر به شورش برداشته

ایجاد جامعه ای انسانی دست به مبارزه بزنند.

سمت سوسیالیسم بدون زنانه تر شدن نظام ارزشی

اند .از این روست که جنبش زنان ایران،

وقتی به چهره دختران اصفهانی اسید پاشیده می

و حوزه های مختلف فرهنگ جامعه راه به جایی

آتشفشانی در زیر پای حاکمیت اسالمی بوده

شود؛ وقتی “فرخنده” افغان در آتش سوزانده می

نمی برد .به همین دلیل  ،مبارزه برای رهایی زنان از

و هست.

شود؛ وقتی ” اوزگه جان اصالن ” وحشیانه به قتل

زنجیرهای مردساالری ،همیشه و همه جا یکی از

اما امروز شاهد آنیم که جنبش زنان ،در

می رسد؛ وقتی دختران شنگالی به فروش می

عناصر حیاتی و ثابت جنبش سوسیالیستی بوده

کشورهای همسایه هم پرچم مقاومت

رسند؛ این انسانیت است که در برابر بربریت ذبح

است؛ اما در کشورهائی که دفاع از کهتری زنان

برافراشته اند .زنان ترک ،زنان افغان و در

می شود .نباید در برابر این ددمنشی سکوت

در رأس اصول ایدئولوژیک حاکمان قرار دارد،

راس همه ،زنان کرد و زنان کوبانی که سالح

کرد .باید با سازماندهی مقاومت گسترده و فراگیر

این مبارزه اهمیت ویژه ای پیدا می کند».

به دست از حق خود دفاع می کنند ،سر به

در تک تک روستاها ،شهرها ،کشورها و در

شورش برداشته اند.

سطح منطقه در برابر زن ستیزان تاریک اندیش ،با

برای ایجاد دنیائی بهتر ،باید که با
جنبش زنان همراهی کرد و در کنار
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مرتجعین اسالمی «فرخنده» را به «اتهام» آتش زدن قرآن ،زنده
زنده سوزاندند!
فرخنده زنده به آتش کشیده میشود
 ...در دهههای اخیر ،حکومتهای
قدرتمند غربی و منطقهای در راستای منافع
سرمایهداری خود ،گروههای فاشیستی و
مذهبی را تقویت کردهاند .پس از این که
حکومتهای غربی با حامیان منطقهای خود
عراق و افغانستان و لیبی را اشغال کردند برای
حفظ منافع اقتصادی ،سیاسی و نظامی خود،
گروههای مرتجع ناسیونالیستی به ویژه مذهبی
را به قدرت رساندند و یا از آنها حمایت

کردند.

سه سال است که در جنگ داخلی سوریه نیز

گروههای تروریستی اسالمی خاورمیانه و

زدند که داعش اسالمی نیست و در اسالم این

کشورهای آفریقایی تبدیل شده است .هر کدام از

وحشیگریها وجود ندارد .از اوباما رییس

این گروهها در لیبی ،چاه نفتی را در اختیار

جمهوری مهد دموکراسی جهان(آمریکا) گرفته تا

گرفتهاند و نفت قاچاق را با قمیت ارزان به برادران

شیخ حسن روحانی رییس جمهوری حکومت

قاچاقچی اروپایی خود میفروشند .بنابراین،

مستبد جهل و جنایت اسالمی ایران ،شیون راه

بیجهت نیست که دولتهای غربی و رسانههای

انداختند که عمکردهای گروه خالفت اسالمی

آنها در رابطه با وقایع لیبی مهر سکوب بر لب

مغایر با اسالم است .در حالی که چهره واقعی

زدهاند.

اسالمی را داعش و همین مردهایی که فرخنده را

کشتن وحشیانه و هولناک فرخنده ،نه تنها نمونه

کشتند و یا چند روز پیش در حمله مذهبیون به

دیگری از وحشیگری گروههای اسالمی را به

موزهای در تونس ،بیست توریست را کشتند؛ و قبل

نمایش گذاشت ،بلکه یکبار دیگر ،جوهر و

از آن نیز حکومت اسالمی ایران با کشتار

ماهیت واقعی اسالم را به نمایش گذاشت .از زمانی

دستهجمعی زندانیان سیاسی ،تجازو به زندانیان به
ویژه دختران باکره در زندانها ،ترور مخالفین در

دول غربی و حامیان منطقهای آنها،

داخل و خارج کشور ،سرکوب سیتماتیک زنان،

گروههای مذهبی را تقویت کردهاند که یکی

سنگسار ،دست و پا بردین و چشم در آوردن با

از این گروههای مرتجع و تروریست اسالمی

اتکا به قوانین چندشآور قصاص اسالمی،

داعش است که در گذشته از حمایتهای با

اعدامهای روزمره در مالءعام ،تبلیغ و توصیه

حمایتهای «بیدریغ و سخاوتمندانه» مالی

ازدواج کودکان ،ازدواج پدرخوانده و مادرخوانده

و تسلیحاتی این دولتها برخودار بود .اما

با فرزندخواندههای خود ،تبلیغ و تقویت تروریسم،

اکنون این گروه تروریستی ،با اشغال

فرمان قتل سلمان رشدی توسط خمینی ،بینانگذار

بخشهایی از عراق و سوریه و اعالم «خالفت

حکومت جهل و جنایت و ترور اسالمی و …،

اسالمی» ،ظاهرا با مخالفت همین دولتها

ماهیت واقعی اسالم را به نمایش گذاشته بود.

مواجه شده است .در واقع مردم سوریه از

بنابراین ،دین اسالم ،مبلغ و مشوق بربریت و

یک طرف در میان جنگ حکومت جانی

خشونت است .در دورانهای قبل نیز مذاهب دیگر

بشار اسد و حامیانش چون حکومت اسالمی

به ویژه مسیحیت و یهودیت نیز چنین

ایران و حزباهلل لبنان و روسیه و… ،و از
سوی دیگر با حکومتهایی چون حکومت
آمریکا و متحدان غربی آن و ترکیه و… ،به
طور روانه قربانی میدهند و چشماندازی نیز

برای پایان این جنگ وجود ندارد .همچنان
که در عراق و افغانستان و لیبی ،چنین
چشماندازی

وجود

مدتهاست که لیبی به مرکز آموزش

ندارد.

بهرام رحمانی

وحشیگریهایی را از خود بروز داده بودند که با
که وحشیگری تبهکاران «خالفت اسالمی» یا

مبارزه جنبشهای سیاسی-اجتماعی و انقالبها ،تا

همان «داعش» اسالمی تروریست ،با سر بریدن

حدودی دستشان از حاکمیت کوتاه شده است و

روزنامهنگاران ،زنان ،کارگران و… به شبکههای

جرات و قدرت تکرار وحشیگریهای گذشتهشان

سردمداران

را ندارند .بنابراین ،چندین دهه است که اسالم ،راه

حکومتهای به اصطالح دموکراتیک و

دوران جاهلیت و بربریت خود را در پیش گرفته و

دیکتاتوری اسالمی ،جنجال راه انداختند و فریاد

ادامه در صفحه 20

اجتماعی

کشیده

شد؛

برخی

هر جا توانش میرسد

فجایع انسانی میآفریند و خشونت و

و

است…

عالوه بر کابل بیش از صد تن از فعاالن مدنی و

تروریسم را بیش از پیش رواج و گسترش

میدهد.

زنان افغان روز یکشنبه  22مارس  ،2015یعنی سه

فرهنگیان جوان امروز  2٣مارس در مرکز شهر

روز پس از حادثه ،پیکر فرخنده را در حضور

هرات ،با یک تجمع اعتراضآمیز ،از دولت

به عقیده من ،قرآن و همه کتابهای به

صدها تن در کابل به خاک سپردند .اعتراضات به

افغانستان خواستند تا عامالن قتل فرخنده را

سوزانده

جسدش

شده

کند.

این جنایت مذهبیون در کابل ادامه دارد.

محاکمه

آسمانی» نیستند ،بلکه به شدت زمینی و

روز یکشنبه  22مارس  2 – 2015فروردین

این تجمع با یک حرکت نمادین هم همراه بود.

متعفن و چندشآور هستند .یک مشت

 ،1294مراسم خاکسپاری پیکر فرخنده در کابل

آنان تابوتی را که سمبول جنازه فرخنده بود در

فرمانهای تروریستی ،آدمکشی ،زنآزاری،

انجام شد .زنان شرکتکننده در این مراسم اجازه

مقابلشان گذاشته و در اطراف آن شمع روشن

کودکآزاری و آزادیستیزی در این

ندادند که تابوت این دختر توسط مردان حمل

کتابهای دوران بربریت بشر موج میزند از

شود.

این جنایت و وحشیگری مردان مذهبی افغانستانی،

اینرو ،این کتابهای مذهبی مانند کتابهای

شمار زیادی از مردم کابل ،فعالین مدنی و بستگان

که فرخنده را با شعار «اهلل اکبر»« ،زنده باد اسالم»

فاشیستها و نازیستها و همه افراد و

او تابوت این دختر  27ساله را به گورستانی در

گروههایی که جنون آدمکشی دارند نه تنها

منطقه  500فامیلی در شمال کابل به خاک سپردند.

انداختند ،نشان دیگری از بربریت اسالم و سربازان

هیچ ارزشی ندارند ،بلکه بسیار هم مضر

تمامی افرادی که در این مراسم شرکت کرده

آن است .این جنایت را باید شدیدا محکوم کرد.

هستند .چر که خوانندگانی که این دینها و

بودند ،شعار «عدالت» «عدالت» را سر

این نوع جنایت نباید به ترس و وحشت منتقدین

اصطالح «آسمانی» ،نه تنها «مقدس و

کرده بودند.

و… ،سنگسار کردند ،آتش زدند و به رودخانه

کتابهایش را باور میکنند ،پای منبر یک

میدادند.

دین منجر شود .بیتردید باید نقد و رد خرافات و

مشت روحانی مفتخور و متجاوز مینشینند

محمد ایاز نیازی ،امام جماعت یکی از مساجد مهم

ارتجاع مذهبی ،قرآن و خدا را گسترش داد و به

شستشوی مغزی داده میشوند و به سوی

شهر کابل به مراسم خاکسپاری فرخنده راه داده

سطح یک جنبش اجتماعی و قوی آتهئیستی ارتقا

خشونت و گروههای تروریستی اسالمی سوق

نشد ،و تشیعکنندگان او را مجبور کردند که محل

داد .شکستن این تابو و سنت جانسخت بهایی

داده میشوند .به عبارت دیگر ،خود این

برگزاری

کند.

دارد .از عصر روشنگری تاکنون ،بسیاری آگاهانه

جوانان مذهبی نیز قربانی همان تفکر مذهبی

ایازی ،در جریان خطبه نماز جمعه گفته بود:

این بها را پرداخت کردهاند .پس ما هم باید این بها

خود میشوند .آنچه که مقدس است حرمت
و موجودیت انسان و آزادیهایش است.

«خواهش من از ارگانهایعدلی و قضایی این

را آگاهانه بپردازیم تا دخالت اسالم را از زندگی

است که با دقت حرکت کنند… وقتی که به

سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بشر ریشه کن کنیم.

در برخی گزارشات آمده است که پدر

مقدسترین معتقد مردم(قرآن) اهانت صورت

مذهب دشمن آزادی و برابری و روابطه و مناسبات

فرخنده ،گفته است :به ما گفتند که دخترتان

بگیرد ،مردم مکلف نیستند که بپرسند این(متهم)

عادالنه و انسانی است .اسالم دشمن شادی و عشق،

قران را آتش زده .ما حیران شدیم .گفتند که

اعصابش جور است یا ناجور است .فکرتان باشد

صلح و دوستی ،اتحاد و همبستگی انسانهای آزاده

اگر میخواهید به شما حمله نشود مصاحبه

که این اشتباه بزرگ است و اگر دست میزنید به

است .اسالم عامل تفرقه بین انسانها و خشونت و

بدهید که دختر ما روانی بود .در حالی که

دستگیری مردم ،شاید این مردم قیام کنند.

جنگ و خونریزی است .اسالم زنستیز و

دختر ما روانی نبود .به ما گفتند که از خانهتان

جمعکردن این مردم باز بسیار مشکل است ،فکرته

کودکآزار و آزادیستیز است .اسالم ،ابزاری در

بیرون بروید که کشته میشوید .باالخره قوم

بگیر».

دست سیستم کاپتالیسم ،برای استثمار هر چه

و خویشها و مردم جمع شدند که این
میگویید…

عبدالرحمن احمدزی ،رییس بخش اوقاف وزارت

بیشتر انسانهاست .ایدئولوژی و عملکرد اسالمی،

حج افغانستان اما در یک مصاحبه ویدئویی گفته

تفاوتی با ایدئولوژی و عملکرد نازیسم و راسیسم و

نادر ،پدر فرخنده که خود مهندس بهداشت

است« :اگر این زن قرآن را آتش زده باشد ،ما

فاشیسم ندارد .به همین دالیل نباید در مقابل این

است به خبرنگاران گفته که صبح همان روز

اقدام

میکنیم».

همه وحشیگریهای حکومتها و گروههای

دخترش مبلغ  100افغانی(معادل  2دالر) از او

این سخنان و مواضع مرتجعین مذهبی ،نشان

پول گرفته که دفترچه بخرد .در پایان روز

میدهند که نمیتوان اقدامات حکومت افغانستان

خبر شده که دخترش زیر سنگ مردان کشته

درباه این جنایت اسالمی را جدی گرفت.

حماقت

است

که

شما

مراسم

مردم

را

را

ترک

توجیه

اسالمی سکوت کرد!

دوشنبه سوم فروردین  – 1٣94بیست و سوم مارس
2015

جنبش سوسیالیستی طبقۀ کارگر است .بیائید
به پاس خون هزاران انسان محروم و
ستمدیده و به پاس خون و مظلومیت فرخنده

آدمکشان ارتجاع اسالمی در افغانستان
فاجعه ای هولناک دیگر آفریدند!

و فرخنده های دیگر این جنبش به راه افتاده
را در مسیر درست رهنمون شویم و جامعه را
از لوث نامیمون ارتجاع در همۀ ظواهر و

روز پنجشنبه  19مارس در شهر کابل افغانستان دختر

ستمکشی را بر زنان تحمیل نموده اند .تاریخ چند

جوانی به نام "فرخنده" قربانی جهالت و وحشیگری

دهه این حکومتهای ارتجاعی اسالمی و ضد بشری

این بساط جهل و خرافه و ستم را نابود کرد!

تعدادی از اوباشان و آدمکشانی از تبار القاعده و

با زن ستیزی ،آدمکشی ،قتل و زندان و شکنجه و

فرخنده فراموش نخواهد شد؛ این جنایت تا

داعشی ها شد .فرخنده را به اتهام آتش زدن قرآن،

استثمار میلیونها انسان رقم خورده است.

ابد بر جبین ارتجاع اسالمی حک شده است

گروهی از اوباشان مرتجع زن ستیز ،به قتل رساندند

امروزه امپریالیستها برای حل بحرانهای جهانی و

و از لوح ضمیر انسانهای آگاه و آزاده

و سپس پیکر نیمه جان او را سوزاندند .این فاجعه

منطقه ای و تقسیم دوباره جهان خاورمیانه را در

پاک نخواهد شد .دیر یا زود آن روز

جانکاه زمانی اتفاق افتاد ،که پلیس کابل این حامیان

آتش جنگ و جهالت غوطه ور نموده اند ،و برای

رسیدنیست که نیروهای ارتجاعی از دست

نظام جهل و سرمایه نظاره گر بودند و با حضور و

سرکوب جنبشهای آزادیخواهی جانورانی همچون

خشم و عصیان زنان و مردان آزادیخواه

بی عملی خود بر این جنایت هولناک صحه

داعش ،القاعده ،حزب اهلل و جمهوری اسالمی

دنبال سوراخ بگردند و عربدهکشی های

گذاشتند.

ایران ...را که ساخته دست خودشان میباشد تقویت

کنونی شان به زوزۀ کفتار که در بند خشم

بورژوازی جهانی برای حفظ منافع خود ارتجاع

نموده ،و با تقویت اسالم سیاسی در منطقه تمام

مردم گرفتار آمده است ،تبدیل خواهد شد.

اسال می را در دستجات و اشکال مختلف القاعده و

حکومتهای مرتجع محلی از جمله افغانستان و ایران

رسیدن به آن را جنبش آزادیخواهی و

داعشی و جمهوری اسالمی ...پرورانده است .و اینها

و.....جان تازه ایی گرفته اند ،جامعه را به عقب بر

سوسیالیستی ضمانت میکند.

با شنیع ترین و وحشیانه ترین شیوه ها به اذیت و

میگردانند تا بتوانند منافع اقتصادی را به بهترین نحو

آزار ،تجاوز و قتل زنان منطقه همت گماشته اند.

تامین نمایند .و این حکومتها با متوسل شدن به

عجیب نیست که این ارتجاع و مزدوران اجیر شده

سرکوب و ترس و رعب و وحشت وحشیانه ترین

به نام اسالم و حکومت اسالمی در اکثر کشورهاى

جنایات بشری را در جلو همگان می آفریند که به

قربانیان جهل و ستم!

منطقه توحش و زن ستیزی ای که تا کنون در مورد

قتل رساندن فرخنده به این شیوه فجیعانه نمونه

زنان اعمال نموده اند مشابه و در جهت خدمت به

مشخص آن است.

نابود باد نظام سرمایه داری!

یک منفعت مشترک عمل نموده است .امروز در

اما امروز وظیفه جنبشهای اجتماعی مترقی و

ننگ و نفرین ابدی به ارتجاع

افغانستان به اتهام آتش زدن قرآن فرخنده قربانی

آزادیخواه در همراهی با سوسیالیستها است که

میشود ،در ایران زنان به جرم بدحجابی بر رویشان

بتوانند علیه توحش مذهبی و ملی ،ستم ،استثمار و

اسید پاشیده میشود ،در شنگال و عراق زنان مورد

تبعیض به مبارزه برخیزند و جلو یکه تازی

تجاوز و قتل قرار می گیرند .اعمال شنیع این

امپریالیستها و دولتهای منطقه و اوباشانشان که با

شورای مرکزی سازمان

حکومتهای بغایت ددمنش و دست نشانده

تکیه به حکومت مذهبی به زن ستیزی دامن زده و

سوسیالیستهای کارگری

امپریالیستها چند دهه است که با توحش و زن

همچون درندگان وحشی صفت انسانها را به این

ستیزی هزاران زن را به مسلخ مرگ کشانده اند،

شیوه در جلو چشم تکه تکه می کنند و به آتش می

فرخنده ها اولین و آخرین قربانی نخواهند بود.

کشند بایستند.

اشکالش پاک نمائیم .دیگر سکوت و جبن
بس است .باییست در کنار هم ایستاد و بنیاد

زنده باد سوسیالیسم!
گرامی باد یاد فرخنده و همۀ

اسالمی!

افغانستان
دوم حمل سال 139٤؛  22مارچ
201٥

نظام سرمایه داری عامل اصلی دامن زدن به این
توحش و بربریت است ،و تا کنون با استفاده از
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ارتجاع اسالمی و نهادینه نمودن قوانین آن بیشترین

کانون سوسیالیستهای کارگری
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اعالمیۀ سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان در
مورد جنایت هولناک ارتجاع اسالمی
عصر پنجشنبه  2٨حوت اوباش مذهبی بانو

نشان می دهد ،عربده می کشد و جنایت میآفریند.

اسالمی ،و سکوت و بی میلی دولت ارتجاعی و

"فرخنده" دختر  27ساله را به اتهام سوزاندن

این را از تشبثات اخیر فیگورهایی از این نیروی

مزدور در برخورد به مجریان و صحنه گردانان

قران در محضر عام و جلو چشم نیروهای پلیس

وحشی چون سیاف و دیگران می توان مشاهده

اصلی این بربریت و توحش ،که بخشاً جزء مراجع

در نزدیک مسجد "شاه دوشمشیره" در مرکز

کرد .این حادثۀ المناک و این توحش ارتجاع

رسمی و غیر رسمی این نظام فاسد و جنایتکار

شهر کابل با سر دادن شعار "اهللاکبر" و "زنده

اسالمی جامعه را شدیداً قطبی ساخته است که در

هستند ،و با ابراز همدردی و همدلی عمیق به

باد اسالم" به طور فجیع و وحشیانه یی به قتل

یک صف آن جنبش آزادی خواهانه و انسانی مردم

خانوادۀ "فرخنده" و جنبش آزادی خواهانۀ زنان و

رساندند و پس از آن جسد بی رمقش را به

و در صف مقابل آن ارتجاع و حامیان جهانی آن

مردان جامعه افغانستان ،از همۀ احزاب ،سازمان ها

آتش کشیدند .این عمل وحشیانۀ اوباشان

قرار دارد .هرچند فرخنده اولین و آخرین قربانی

و نهاد های سوسیالیستی و برابری طلب و انسان

اسالمی با سکوت و بی عملی نیروهای امنیتی

توحش و بربریت این نیروهای از رسنگریخته و

های شریف و مترقی میخواهد که این تجاوز

و مردمان نظارهگر دیگر بدرقه شد .سران

اهریمنی نخواهد بود و نیست ،ولی آنچه که مسلم

ارتجاع اسالمی را به انسان و انسانیت بی پاسخ

حکومتی در قد و قیافۀ معین وزارت اطالعات

است بیداری جامعه و نفی ارتجاع و قدر و قدرت

نگذارند و برای تحقق آرمان آزادی و برابری و

و فرهنگ ،سیمین غزل حسن زاده ،زلمی

آن است.

رهایی و برای اعاده شأن و حرمت انسان و از این

زابلی عضو مجلس سنا و حشمت استانکزی

جنبش رهایی و خالصی جامعه نمیتواند و نباید به

میان "فرخنده" و ده ها و صدها انسان پاکباز دیگر

سخنگوی پلیس و همچنین یکی از سران

این بسنده کند که این توحش و بربریت را محکوم

عرصه را به ارتجاع تنگ نموده و جنبش جاری و

ارتجاع اسالمی مولوی ایاز نیازی از این

و خواهان به محاکمه کشانیدن عاملین این جنایت

نفرت و انزجار برحق مردم آزادیخواه و شریف را

جنایت و وحشیگری اوباش اسالمی تقدیر و

فجیع شود که در نفس خود خواست شریفانه یی

از معاملهگری و اسالم پناهی نیروها و جریانات

تمجید به عمل آوردند.

است ،بلکه برای به فرجام رساندن این خواست نیاز

فرصت طلب مصون بدارند.

ارتجاع اسالمی با تکیه به قدرت سیاسی و

است تا صف ملیونی جنبش آزادیخواهی متحد و

جامعۀ افغانستان آبستن یک جدال سهمگین است.

اقتصادی باد آورده اش از یک جانب و

یک پارچه و با افق روشن در تمام عرصه های این

این جدال بدون سازمانیابی و تشکل پذیری جنبش

دلگرمی و اطمینان خاطر از این که هنوز مورد

جدال ظاهر شود و حضورش را به عنوان یک قطب

سوسیالیستی کارگران نمی تواند به ثمر نشیند .تنها

استفاده و الطاف اربابانش در کمپ ارتجاع

این جدال در جامعه تثبیت نماید.

جنبشی که می تواند و قادر است ارتجاع از رسن

بورژوا-امپریالیستی قرار دارد از جانب دیگر

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان در

گریخته را لگام بزند و جامعۀ آزاد و برابر را

است که دارد به این عریانی چنگ و دندان

ضمن محکوم نمودن قاطع این جنایت فجیع ارتجاع

سازمان دهد،
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