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مساجد شيعيان در ھرات زير آتش تعصب
خبر ھای دلخراش از ھرات حاکيست که حمالت بر مساجد شيعان فضای نسبتا ً آرام ھرات را نا آرام ساخته است .اين
نوع حرکت ضد بشری در واقعيت توطئۀ ھای تروريستی است که از جانب کشور ھای بيگانه و مزدوران داخلی آنھا
ِاعمال می شود .ھراس از اين است که مبادا کشمکش رياض و تھران ،انعکاس خود را در افغانستان خاصتا ً در ھرات
که مجاور ايران است ،داشته باشد .عربستان و ايران در يمن و سوريه در حال جنگ نيابتی اند .اگر اين دو کشور،
منازعات خود را به افغانستان ھم بکشانند ،حال کشور ما بسيار بدتر خواھد شد و جنگ مذھبی در خواھد گرفت.
گزارش ھا نشان می دھد که در يک حمله بر يکی از مساجد شيعيان به اسم مسجد "امام باقر" در ھرات ،چند تن زخمی
شده و قسمتی از تعمير مسجد ھم تخريب گرديده است .از تعداد تلف شدگان معلوماتی در دست نيست .طبق معمول
مقامات دولت مستعمراتی کابل و واليت ھرات اين عمل را تقبيح کرده و آن را محکوم نموده اند .اما دولت مستعمراتی
اعالم نکرد که چه تدابيری در آينده برای جلوگيری از ھمچو حوادث روی دست خواھند گرفت.
افغانستان بازيچۀ قدرت ھای بيگانه است که زور دولت مستعمراتی کابل به آنھا نمی کشد .اکثراً می گويند که اين حملۀ
تروريستی زادۀ اختالفات ذات البيتی ايران و عربستان سعودی در منطقه است که ھر يک سعی می نمايد که مذھب خود
را ترويج نمايد و نفوذ جانب مقابل را خنثی سازد .ما رقابت اين دو کشور را در عراق ،سوريه و يمن می بينيم که چه
مصيبتی در اين کشور ھا خلق کرده اند .اکنون نوبت افغانستان خواھد رسيد که محشری در اين کشور جنگ زده و
اشغال شده برپا خواھند کرد .قدرت ھای بزرگ استعماری ھم در عقب يکی از اين دو کشور لنگر انداخته و بحران را
در کشور ھای مورد نظر تعميق می نمايند.
از مردم خود آرزو داريم که ھوشياری خود را از دست ندھند و در دام نيرو ھای اھريمنی مذھبی نيفتند.
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