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  پيکارجو: فرستنده

  ٢٠١۴ اکتوبر ٢٩
  

  عانۀ ارتجاع اسالمیسبدر دفاع از آزادی بيان و در محکوميت يورش 
  "افغانستان اکسپرس" به روزنامۀ 

  

 .ج .ا«مقاله يی از ) عقيده(، روزنامۀ افغانستان اکسپرس در صفحۀ ٢٠١٤بر و اکت١٥  /١٣٩٣ ميزان ٢٣به تاريخ 

نويسنده در . ، به نشر سپرده است) "ISIS(اسالم طالبان و دولت اسالمی "، را به زبان انگليسی تحت عنوان »اھورا

)  ال اله اال هللا محمد رسول هللا (و موجوديت) داعش قبلی(آغاز اين نوشته به تشابه پرچم ھای طالبان و دولت اسالمی 

 آن ھا پرداخته و  به درستی به عدم برده باری مسلمانان در تحمل عقايد ديگران و انتقاد از اسالم یبر روی ھر دو

 که خودش را قادر مطلق دانسته و در ھر زمان که اراده کند می" خدا"در إدامۀ مقاله در سخنی با . اشاره شده است

پرسد که چگونه در برابر جنايات تبھکاران دولت اسالمی که با توسل به  ه انجام ھر عملی باشد، از او میتواند قادر ب

قادر بودن و منفعل (کنند، خاموش نشسته است؟ در اينجا او با اشاره به پارادوکس  احکام خدا جنايات شان را توجيه می

رسد که خدا قادر به  ، به اين نتيجه می)راده و ميل اوستابودن در برابر جنايات گروه ھای اسالميی که گويا خالف 

  .برسند" نتيجه"توانند به  پايان دادن به جنگھا نيست، و انسانھا بدون توسل به خدا نيز می

رغم ، علی عبدهللا عبدهللا و اشرف غنی احمد زی قومی افغانستان به رھبری -در پی انتشار اين مقاله، دولت اسالمی

را به نمايش گذاشته و جنايتکارانی چون   دال برحرمت آزادی انديشه و بيان، ماھيت ارتجاعی شانادعا ھای کاذب

 و مجمع ديگری از جنايتکاران و اراکين ريز و درشت دولت پوشالی، شمشير تکفير از نيام بر عبدالرب رسول سياف

وزنامه را مرتد و کافر خوانده و شورای  مسؤوالن رسياف. کشيده و خواھان به بند کشيدن تفکر و قلم نقاد گرديدند

  .وزيران دولت پوشالی نيز خواستار بازداشت مسؤوالن روزنامه شده است

 از ابزار ،زيرا آنھا آگاھانه و از زمانه ھای دور. ی نيستا عربده کشی ارتجاع اسالمی در حفظ قدسيت اسالم چيز تازه

خدشه دار شدن قدسيت مذھب . دن ذھنيت آحاد جامعه استفاده کرده انددين برای از خود بيگانگی انسانھا و به انقياد کشي

به اين دليل آنھا با لجام . آغازی است برای پايان يافتن ھژمونی فرھنگی، سياسی و مھمتر از ھمه اقتصادی آنھا

  .خيزند گسيختگی در دفاع از دين، و مشخصاً از اسالم، بر می

 - نی (ی مدنی مانند  انديشه و بيان و ھمدستی نھاد ھاورژوازی در حريم آزادیاين يورش ارتجاع اسالمی و نمايندگان ب

، که انتشار مطالب ضد دينی و اسالمی در مطبوعات افغانستان را تالش )نھاد حمايت کنندۀ رسانه ھای آزاد افغانستان

 ۀ طبقاتی ھمۀر يک جامعدھد که د داند، نشان می  اقامت در کشورھای خارجی میۀسندگان آن ھا برای کسب اجازينو

آنگاه که بورژوازی از آزادی سخن گفته و در .  مشخصی اندۀنھاد ھای آن مھر طبقاتی خورده و در خدمت منافع طبق
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تالش آنھا . از آن بر آمده است، منظور آزادی عمل اقتصادی و سياسی فرد بورژوا است نه آزادی جامعه" دفاع"صدد 

  .فقط برای خزيدن در موقعيت بھتری است نه برای تغيير

به تفاوت ميان تحصيلکردگان غرب که " روشنفکران"دارد، باور و توھم  تصور ديگری که در اين يورش ترک بر می

 در  کرزی مانند سلفشاشرف غنی احمدزی. باشد مربوط قشر اليت ھای بورژوازی اند و رھبران سنتی مذھبی، می

 اولين سخنرانی اش بعد از احراز پُست رياست جمھوری، تأکيد نمود که فاصله بين دولت و مسجد را از ميان بر می

، عمالً نقش و ارادۀ مردم را ناديده گرفته و با مجددیھمچنان با کرنش در برابر مرتجع ترين رھبر جھادی، يعنی . دارد

عمالً از مردم و ارادۀ آنھا سلب "  گوش او را خواھد کشيدمجددی ی از او،ئکه در صورت بروز خطا: "اظھار اين گفته

  . صالحيت نمود

 ذھنيت ھای عصر ،توانند فُسيل ھای مذھبی و مدافعان دين در فقدان يک تشکل منسجم و رزمندۀ کارگری است که می

 با سرمايه گواه آن است که گذشتۀ جنبش ھای اسالمی در تبانی. حجری خود شان را نمايندۀ ذھنيت افرادجامعه جا بزنند

اگر نيرو ھای مترقی و آزاديخواه بر آنھا لگام نزنند، بدون کمترين ترحمی تمام جامعه و ھستی آن را به نابودی و 

  .انحطاط می کشانند

سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان با اعتقاد به اصل آزادی بی قيد و شرط بيان و عقايد در ضمن محکوميت اين 

و حق و حرمت " افغانستان اکسپرس"بث نيروھای ارتجاعی در قامت حاکميت کنونی، از نويسنده و مسؤولين نشريه تش

بر جنبش آزاديخواه ، بشريت مترقی و در پيشاپيش آنھا بر جنبش سوسياليستی کارگری است که در . شان دفاع می نمايد

ت جز مجمعی از مرتجعترين نيروھا و باورھا، و که چيزی نيس ،"دولت وحدت ملی"ضمن افشای ماھيت ارتجاعی 

 امپرياليستی، قاطعانه از آزادی بيان دفاع نموده و اين قلدری و عربده کشی - حاميان جھانی آنھا در کمپ ارتجاع بورژوا

  .ارتجاع اسالمی را بدون پاسخ نگذارند

  شورای مرکزی سازمان سوسياليستھای افغانستان

  ٢٠١٤بر و اکت٢٥

  :يادداشت

نه تنھا با نشريۀ توقيف شده و مسؤولين آن » آزاد افغانستان - افغانستان آزاد« پورتال ،رچند ممکن است در بسا مواردھ

به اصل آزادی ما قرار داشته باشد، مگر اعتقاد راسخ نيز ، بلکه در نقطۀ مقابل آنھا نباشد یوجه مشترکدارای ھيچ گونه 

م می گردد، بر ما حکم می نمايد تا در ھمين مورد مشخص حمايت قاطع و ھمه  و آزادی انتقاد که شامل نقد دين ھعقيده

 آن نشريه و مسؤولين آن اعالم داشته، در پيشاپيش تمام معترضان ازرا » آزاد افغانستان -افغانستان آزاد«جانبۀ پورتال 

و تمامی ھواداران ما قرار که بر ريش اخوانی، کاله سلندر امريکائی گذاشته اند، خود عليه حاکميت دست نشانده 

  . بگيريم

مال نخستين گام علنی در جھت برآورده ساختن اھداف و خواسته ھای طالب و اخوان از قماش ما اين حرکت و حمله را 

 دانسته، متيقن ھستيم در صورتی که دولت دست نشانده با سيلی خلق سرجايش نشانده نشود، تعرضات سياف و عمر

وراخ ھائی را که اينک نور از آن در داخل کشور می تابد، خواھند  داده، تمام روزنه ھا و سو گسترشخويش را ادامه 

  .بست

نی که موجوديت و حاکميت اين اداره را مستعمراتی دانسته، صالحيت و مشروعيت ادارۀ امور را برايش اما به ھمان س

  .محکوم نمی نمائيمبه شدت  قايل نيستيم، حرکت کنونی اش را نيز فاقد قانونيت و مشروعيت دانسته

  AA-AAادارۀ پورتال

  


