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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ مارچ ٢۴
  

  زدن قرآن، آتش» اتھام«را به » فرخنده«مرتجعين اسالمی 
 !زنده سوزاندند  زنده

  

، که به اتھام سوزاندن قرآن »فرخنده«ض به قتل يک زن جوان به نام صدھا تن در کابل، پايتخت افغانستان در اعترا 

  .توسط جمعی از مردان مذھبی کشته شد، تظاھرات کردند و خواھان اجرای عدالت شدند

، به اتھام ١٣٩٣ ]حوت[ اسفند٢٨ برابر با ٢٠١۵ مارچ ١٩شنبه  شنبه عصر پنج  ساله افغان روز پنج٢٧فرخنده، زن 

قابل مسجد بزرگ کابل به حد مرگ کتک خورد، از بام مسجد شاه دوشمشيره در مرکز کابل، به زدن قرآن در م آتش

ای  ن پرتاب شد، با خودرو زير گرفته شد، به آتش کشيده شد و سپس به دست ھمان مردان وحشی مذھبی، به رودخانهئيپا

  . انداخته شد،گذرد که از پايتخت می

 
گيرد رار میفرخنده مورد زخم و شتم و سنگ زدن ق  

ھای مختلفی از چگونگی حادثه منتشر شده است، يک خانم که در مراسم ياد بود از فرخنده شرکت کرده بود،  روايت

  .گويد که اين دختر خانم به ناحق قربانی شده است می

ی حمله به جان ھا در تحريک مردم برا ليس بايد از مجاوران مسجد شاه دو شمشيره تحقيق کند و آنو اين خانم، پۀبه گفت

 .فرخنده دست دارند
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 .ھای متفاوتی را در افغانستان و در سطح جھان به ھمراه داشته است  مسجد شاه دو شمشيره واکنشۀفاجع

دھد که مقتول نقشی در سوزاندن قرآن نداشته  نور الحق علومی، وزير داخله به تازگی گفته است که تحقيقات نشان می

 .ای از آثار جرمی در محل حادثه ديده نشده است شانه علومی، ھيچ نۀاست و به گفت

اين «: سی گفت بی ای امنيتی پايتخت افغانستان به بی در ساعت نخست اين حادثه، صالح محمد، فرمانده يکی از حوزه

ھا تن از رھگذران با سنگ و چوب به او  ای از قرآن را به آتش کشيد و ده حادثه زمانی روی داد که يک زن، نسخه

  ».مله کردند و او را کشتندح

 چند ساعت بعدتر، صديق صديقی، سخنگوی .ليس در محل نتوانسته مانع اقدام مردان خشمگين شودواو گفت که پ

 .دانند چه چيزی باعث کشته شدن اين زن شد  نمیًھای امنيتی ھنوز دقيقا وزارت داخله افغانستان گفت که مقام

او را لت و کوب کردند و ) گروھی مرد( ھا آن«: سی گفت بی  حضور داشته به بیيکی از شاھدان عينی که در محل حادثه

ھا بعدا آمدند و آتش را خاموش  آتشنشان. انداختند و سوزاندند) بستر خشک رودخانه( کشتند بعد جسدش را به رودخانه

 ».کردند و جسدش را بردند

شوند  ليس ديده میو منتشر شده است، شماری از افراد پھای اجتماعی در ويدئوھای که از مراحل مختلف ماجرا در شبکه

 .اند کنند فرخنده را نجات دھند و در مراحل ديگری کنار ايستاده که در مراحلی تالش می

اند   تن به اتھام قتل فرخنده بازداشت شده١٣ليس کابل گفته است که تا حال و پئینرال ظاھر ظاھر، فرمانده جناجاکنون 

 .چنان جريان دارد اشت بقيه عامالن اين حادثه ھمو تالش برای بازد

دوم شھر کابل، از جمله فرمانده اين حوزه به ۀ والن حوزؤ تن از مس١٣در خبرنامه وزرات داخله آمده است که وظايف 

  .ھا آغاز شده است تعليق در آمده و تحقيقات در مورد عملکرد آن

 که اين حادثه روی داد، مربوط به ئیزيارتگاه شاه دوشمشيره، جا حوزه امنيتی تقسيم شده است و مسجد و ١٧کابل به 

 .شود حوزه دوم امنيتی می

 علنی افرادی شدند که متھم به قتل ۀدر اين ميان، نھادھای مدنی با برگزاری نشستی خبری در کابل خواستار محاکم

  . ساله کابلی ھستند٢٧فرخنده، دختر 

 
شود فرخنده زنده به آتش کشيده می  

ھای فاشيستی و  داری خود، گروه ی در راستای منافع سرمايهئ ھای قدرتمند غربی و منطقه حکومتھای اخير،   دھهدر

 را اشغال ای خود عراق و افغانستان و ليبيئ ھای غربی با حاميان منطقه حکومتپس از اين که . اند مذھبی را تقويت کرده
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ھای مرتجع ناسيوناليستی به ويژه مذھبی را به قدرت  ود، گروهکردند برای حفظ منافع اقتصادی، سياسی و نظامی خ

  .ھا حمايت کردند رساندند و يا از آن

اند که  ھای مذھبی را تقويت کرده ھا، گروه ی آنئ يه نيز دول غربی و حاميان منطقهسه سال است که در جنگ داخلی سور

دريغ و  بی«ھای  ھای با حمايت  گذشته از حمايتھای مرتجع و تروريست اسالمی داعش است که در يکی از اين گروه

 از ئیھا اما اکنون اين گروه تروريستی، با اشغال بخش. ھا برخودار بود مالی و تسليحاتی اين دولت» مندانه سخاوت

در واقع مردم سوريه از . ھا مواجه شده است  با مخالفت ھمين دولتً، ظاھرا»خالفت اسالمی«عراق و سوريه و اعالم 

هللا لبنان و روسيه  طرف در ميان جنگ حکومت جانی بشار اسد و حاميانش چون حکومت اسالمی ايران و حزبيک 

انه قربانی ز، به طور رو...مريکا و متحدان غربی آن و ترکيه وا چون حکومت ئیھا ، و از سوی ديگر با حکومت...و

اندازی  ، چنين چشماچنان که در عراق و افغانستان و ليبي ھم. اندازی نيز برای پايان اين جنگ وجود ندارد دھند و چشم می

  .وجود ندارد

ھر .  تبديل شده استئیفريقااھای تروريستی اسالمی خاورميانه و کشورھای   به مرکز آموزش گروهاھاست که ليبي مدت

زان به برادران قاچاقچی اند و نفت قاچاق را با قميت ار ، چاه نفتی را در اختيار گرفتهاھا در ليبي کدام از اين گروه

 مھر اھا در رابطه با وقايع ليبي ھای آن ھای غربی و رسانه جھت نيست که دولت بنابراين، بی. فروشند  خود میئیاروپا

  .اند سکوب بر لب زده

ھای اسالمی را به نمايش گذاشت، بلکه   گروه گری  ديگری از وحشیۀکشتن وحشيانه و ھولناک فرخنده، نه تنھا نمون

» خالفت اسالمی«کاران  گری تبه از زمانی که وحشی. بار ديگر، جوھر و ماھيت واقعی اسالم را به نمايش گذاشت يک

ھای اجتماعی کشيده  به شبکه... نگاران، زنان، کارگران و اسالمی تروريست، با سر بريدن روزنامه» داعش«يا ھمان 

ديکتاتوری اسالمی، جنجال راه انداختند و فرياد زدند که ھای به اصطالح دموکراتيک و  شد؛ برخی سردمداران حکومت

س جمھوری مھد دموکراسی ئياز اوباما ر. ھا وجود ندارد گری داعش اسالمی نيست و در اسالم اين وحشی

س جمھوری حکومت مستبد جھل و جنايت اسالمی ايران، شيون راه ئيگرفته تا شيخ حسن روحانی ر) مريکاا( جھان

 واقعی اسالمی را داعش و ھمين ۀدر حالی که چھر. ردھای گروه خالفت اسالمی مغاير با اسالم استانداختند که عمک

ای در تونس، بيست توريست را کشتند؛ و   مذھبيون به موزهۀ که فرخنده را کشتند و يا چند روز پيش در حملئیمردھا

سياسی، تجازو به زندانيان به ويژه دختران باکره در جمعی زندانيان  قبل از آن نيز حکومت اسالمی ايران با کشتار دسته

ن در داخل و خارج کشور، سرکوب سيتماتيک زنان، سنگسار، دست و پا بردين و چشم در اھا، ترور مخالف زندان

 ازدواج کودکان، ۀعام، تبليغ و توصي ھای روزمره در مالء آور قصاص اسالمی، اعدام  به قوانين چندشءآوردن با اتکا

ھای خود، تبليغ و تقويت تروريسم، فرمان قتل سلمان رشدی توسط  اج پدرخوانده و مادرخوانده با فرزندخواندهازدو

بنابراين، . ، ماھيت واقعی اسالم را به نمايش گذاشته بود...گذار حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی و  خمينی، بينان

ھای قبل نيز مذاھب ديگر به ويژه مسيحيت و يھوديت نيز  راندر دو. دين اسالم، مبلغ و مشوق بربريت و خشونت است

ھا، تا حدودی  اجتماعی و انقالب -  ھای سياسی  جنبشۀ را از خود بروز داده بودند که با مبارزئیھا گری چنين وحشی

چندين بنابراين، . شان را ندارند ۀھای گذشت گری ت و قدرت تکرار وحشیأشان از حاکميت کوتاه شده است و جر دست

رسد فجايع انسانی  دھه است که اسالم، راه دوران جاھليت و بربريت خود را در پيش گرفته و ھر جا توانش می

  .دھد آفريند و خشونت و تروريسم را بيش از پيش رواج و گسترش می می
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لکه به شدت زمينی و نيستند، ب» مقدس و آسمانی«، نه تنھا »آسمانی«ھای به اصطالح   کتابۀبه عقيده من، قرآن و ھم

ستيزی در اين  آزاری و آزادی آزاری، کودک کشی، زن ھای تروريستی، آدم يک مشت فرمان. آور ھستند متعفن و چندش

ھا و  ھا و نازيست ھای فاشيست ھای مذھبی مانند کتاب رو، اين کتاب زند از اين ھای دوران بربريت بشر موج می کتاب

 که اچر. کشی دارند نه تنھا ھيچ ارزشی ندارند، بلکه بسيار ھم مضر ھستند  آدم که جنونئیھا  افراد و گروهۀھم

 نشينند شست کنند، پای منبر يک مشت روحانی مفتخور و متجاوز می ھايش را باور می ھا و کتاب خوانندگانی که اين دين

به عبارت ديگر، . شوند یھای تروريستی اسالمی سوق داده م شوند و به سوی خشونت و گروه شوی مغزی داده میو 

چه که مقدس است حرمت و موجوديت انسان و  آن. شوند خود اين جوانان مذھبی نيز قربانی ھمان تفکر مذھبی خود می

  .ھايش است آزادی

. ما حيران شديم. ن را آتش زدهآبه ما گفتند که دخترتان قر: در برخی گزارشات آمده است که پدر فرخنده، گفته است

به . در حالی که دختر ما روانی نبود. خواھيد به شما حمله نشود مصاحبه بدھيد که دختر ما روانی بود گر میگفتند که ا

ھا و مردم جمع شدند که اين حماقت است  باالخره قوم و خويش. شويد تان بيرون برويد که کشته می ۀما گفتند که از خان

  ...دئيگو که شما می

 ١٠٠بھداشت است به خبرنگاران گفته که صبح ھمان روز دخترش مبلغ نادر، پدر فرخنده که خود مھندس 

در پايان روز خبر شده که دخترش زير سنگ مردان کشته و . از او پول گرفته که دفترچه بخرد) رال د٢معادل (افغانی

  ...جسدش سوزانده شده است

رخنده را در حضور صدھا تن در کابل ، يعنی سه روز پس از حادثه، پيکر ف٢٠١۵ مارچ ٢٢شنبه  زنان افغان روز يک

  . اعتراضات به اين جنايت مذھبيون در کابل ادامه دارد.به خاک سپردند

زنان . سپاری پيکر فرخنده در کابل انجام شد ، مراسم خاک١٢٩۴ ]حمل[ فروردين٢ -  ٢٠١۵ مارچ ٢٢شنبه  روز يک

  . مردان حمل شودکننده در اين مراسم اجازه ندادند که تابوت اين دختر توسط شرکت

 فاميلی ۵٠٠ ساله را به گورستانی در منطقه ٢٧ن مدنی و بستگان او تابوت اين دختر شمار زيادی از مردم کابل، فعاال

را سر » عدالت» «عدالت« تمامی افرادی که در اين مراسم شرکت کرده بودند، شعار .در شمال کابل به خاک سپردند

  .دادند می

کنندگان  سپاری فرخنده راه داده نشد، و تشيع جماعت يکی از مساجد مھم شھر کابل به مراسم خاکمحمد اياز نيازی، امام 

  .او را مجبور کردند که محل برگزاری مراسم را ترک کند
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 اين است که با دقت حرکت ئیعدلی و قضا ھای خواھش من از ارگان«: ايازی، در جريان خطبه نماز جمعه گفته بود

) متھم( اھانت صورت بگيرد، مردم مکلف نيستند که بپرسند اين) قرآن( ترين معتقد مردم  مقدسوقتی که به... کنند

زنيد به دستگيری مردم،  فکرتان باشد که اين اشتباه بزرگ است و اگر دست می. اعصابش جور است يا ناجور است

 ».رکردن اين مردم باز بسيار مشکل است، فکرته بگي جمع. شايد اين مردم قيام کنند

اگر اين زن «:  گفته استئیس بخش اوقاف وزارت حج افغانستان اما در يک مصاحبه ويدئوئيعبدالرحمن احمدزی، ر

  ».کنيم قرآن را آتش زده باشد، ما اقدام مردم را توجيه می

اسالمی توان اقدامات حکومت افغانستان درباه اين جنايت  دھند که نمی اين سخنان و مواضع مرتجعين مذھبی، نشان می

  .را جدی گرفت

 در مرکز شھر ھرات، با يک تجمع مارچ ٢٣عالوه بر کابل بيش از صد تن از فعاالن مدنی و فرھنگيان جوان امروز 

  .آميز، از دولت افغانستان خواستند تا عامالن قتل فرخنده را محاکمه کند اعتراض

شان گذاشته و در  مبول جنازه فرخنده بود در مقابلآنان تابوتی را که س. اين تجمع با يک حرکت نمادين ھم ھمراه بود

 .اطراف آن شمع روشن کرده بودند

، سنگسار ...و» زنده باد اسالم«، »هللا اکبر«گری مردان مذھبی افغانستان، که فرخنده را با شعار  اين جنايت و وحشی

ً اين جنايت را بايد شديدا. ازان آن استکردند، آتش زدند و به رودخانه انداختند، نشان ديگری از بربريت اسالم و سرب

ترديد بايد نقد و رد خرافات و ارتجاع  بی. اين نوع جنايت نبايد به ترس و وحشت منتقدين دين منجر شود. محکوم کرد

شکستن اين تابو و سنت .  دادءئيستی ارتقا  و قوی آته مذھبی، قرآن و خدا را گسترش داد و به سطح يک جنبش اجتماعی

پس ما ھم بايد اين بھا . اند از عصر روشنگری تاکنون، بسياری آگاھانه اين بھا را پرداخت کرده.  داردئیت بھاسخ جان

مذھب دشمن آزادی و . را آگاھانه بپردازيم تا دخالت اسالم را از زندگی سياسی، اجتماعی و فرھنگی بشر ريشه کن کنيم

 اسالم دشمن شادی و عشق، صلح و دوستی، اتحاد و ھمبستگی .برابری و روابطه و مناسبات عادالنه و انسانی است

آزار  ستيز و کودک اسالم زن. ھا و خشونت و جنگ و خونريزی است اسالم عامل تفرقه بين انسان. ھای آزاده است انسان

ئولوژی و ايد. ھاست تر انسان اسالم، ابزاری در دست سيستم کاپتاليسم، برای استثمار ھر چه بيش. ستيز است و آزادی

به ھمين داليل نبايد در مقابل اين . عملکرد اسالمی، تفاوتی با ايدئولوژی و عملکرد نازيسم و راسيسم و فاشيسم ندارد

  !ھای اسالمی سکوت کرد ھا و گروه ھای حکومت گری ھمه وحشی

  

  ٢٠١۵ چ بيست و سوم مار-  ١٣٩۴ ]حمل[دوشنبه سوم فروردين

 

 

 


