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   حميد محوی:گارش ازگردآوری و ن

  ٢٠١٧ اگست ٠٣

 افغانستان قربانی امپرياليسم

   کشته بر جای گذاشت٣٠عمليات تروريستی انتحاری مسلمانان در ھرات 

 .سيدر نفر ٣٠ گزارش داد که تعداد کشته شدگان در عمليات انتحاری در ھرات به ٢٠١٧ت گس ا٢د اسپوتينک در بامدا

به گزارش اسپوتنيک، منابع بيمارستانی اعالم کردند که در انفجار انتحاری امشب ھرات در نزديکی مسجد جواديه واقع 

  . تن مجروح شده اند٣٠ تن کشته و ٣٠در بکرآباد 

 زخمی به ٦٤ کشته و ٢٩حملۀ انتحاری به مسجد جواديه ھرات «دربارۀ ھمين رويداد نوشت بی بی سی بخش فارسی 

بی بی سی در ھمين گزارش به رويدادھای . »طالبان به رسانه ھا اعالم کرده است که کار آنھا نبوده«... »جا گذاشت

  :مشابه در ماه ھای گذشته اشاره می کند 

 نفر را ھم زخمی ١٦ نفر را گرفت و ٧بل دروازۀ شمالی مسجد ھرات جان کمتر از دو ماه پيش، انفجاری در مقا«

از مھمترين بناھای تاريخی افغانستان است و در قرن «بی بی سی دربارۀ وضعيت مسجد ھرات نوشته است که » .کرد

ًنی دقيقا بر اساس يع. » اين مسجد بازارھای بزرگی واقع شده اندۀ دواز٤در برابر ھر ...  دروازه دارد٤ ساخته شده، ١٢

  .ساز و کار شھری در دوران پاگانيسم عرب، که يکی از منابع بنيادی دين اسالم را تشکيل می دھد، يعنی بتکده و بازار

 نفر شد که مرگبارترين حمله در اين کشور از زمان ١٥٠در ماه مه يک انفجار عظيم در کابل باعث مرگ بيش از «

  ».دف آن حمله معلوم نبودھ.  بود٢٠٠١سقوط طالبان در سال 

متأسفانه تا نظم سرمايه بر جھان حاکم . بی گمان فھرست ھمۀ عمليات تروريستی انتحاری بسيار طوالنی خواھد بود

  .است، اينگونه فجايع ادامه خواھد داشت

  

  اسالم در تبانی با فرادستی اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا

  بھکارانقرن بيست و يکم اوج استعمار و حاکميت ت

امروز، به تجربه دريافته ايم که در ھر کجای دنيا که جنگ مذھبی و قومی از مردم قربانی می گيرد، بايد رد پای اياالت 

   .ًمتحده و اتحاديۀ اروپا يعنی کشورھای مشخصا سرمايه دار با سابقۀ استعماری را نيز شناسائی کنيم

 در افغانستان با ١٩٧٩انی با امپرياليسم که به ويژه از سال ايدئولوژی ھای تمدن ستيز يعنی اسالمگرائی در تب

سرپرستی زيبيگنيف برژينسکی ھمواره مورد بھره برداری سازمان سيا با ھمکاری عربستان سعودی و سرويس ھای 

اک و فريقای شمالی را به خااطالعاتی پاکستان قرار گرفت تا امروز به حيات خود ادامه داده و سرتا سر خاورميانه و 
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پايان بخشيدن به اين . مريکا را نيز بی نصيب نگذاشته استاخون کشيده و ويران کرده است، و حتا اروپا و خود 

بستن يا . ايدئولوژيھای تبھکارانه،  البته روشن است که با اليحه و تصويب قانون و يا اعمال زور ممکن نخواھد شد

 می دھد و بازداشت مفتی ھا و البغداديھای شھادت طلب و تخريب مساجد و مدارسی که حملۀ انتحاری را آموزش

جملگی ضروری ست ... انتحاری طلب و به ھمينگونه مأموران سيا و خود سازمان سيا به مثابه يک سازمان تروريستی

ندی زندگی توده ھا به شناخت و کار مفيد نيازمندند، به آزادی نيازمندند، و نيازمندند که در جھان قانونم. ولی کافی نيست

  . کنند تا طعمۀ فرادستی کشورھای قدرتمند و سازمان ھای تروريستی و مافيائی نشوند

ًولی عمال می بينيم که رھبران مذھبی نزد گروه ھای مذھبی که قربانی شونده ھا را تشکيل می دھند، با وجود ھمۀ اين 

در حالی که توده ھای مردم برای عبور از اين ورطۀ .  ھستندقربانيان، آنان نيز ھمواره مبشر و مبلغ شبه شناخت

ھولناک اولترا خشونت آميز پيش از ھمه به شناخت و آگاھی نيازمندند تا سرانجام ابزار دفاعی خودشان را تدارک ببينند 

. مقابله کنند ديگری دارای ظرفيت احتمالیو عليه بربريت نظام سرمايه داری و تبانی دستگاه دين اسالم و ھر دشمن 

جای شناخت، شبه شناخت به آنان ه ولی متأسفانه ھمواره قربانی رھبران مذھبی و طبقۀ حاکم خودشان نيز بوده اند که ب

  .تزريق می کنند، و چنين واقعيتی يعنی دور باطل

رخی مسلمانان ب. بايد دانست که استعمار يا ھر نوع انحراف ديگری ھمواره از نقاط ضعف جوامع سوء استفاده می کند

که با چنين اعمالی خود را در سطح بين المللی بی اعتبار می بينند، سعی می کنند بگويند که اين اعمال اسالمی نيست، 

که برای » حکم ارتداد«اسالم تروريست نيست، ولی از سوی ديگر نقد دين را بر نمی تابند و با قوانين تروريستی مثل 

به ثبت رسيده، به شکل ديگری تودھا را به گروگان دستگاه و بازار اسالم تبديل می مثال در ايران در قانون اساسی 

 از سوی ديگر روشن است که پشت اين اعمال تروريستی دستھای امپرياليستی و کشورھای ميلياردر عرب ساحل .کنند

در کار بود و حتا می توانيم خليج فارس در کار است، ھمان گونه که اين دستھا در حملۀ تروريستی اخير به تھران نيز 

   .بگوئيم که شاھزادۀ سعودی نيز کمابيش و بی آنکه بگويد آشکارا آن را به عھده گرفت

ی از ترفندھای امپرياليسم و استعمار برای ئمی دانيم که از ديرباز جنگ مذھبی، شيعه و سنی مثل جنگ قومی و قبيله 

در . ناميده اند» بازی بزرگ«گيرد و اين سياست استعماری را نفوذ در مناطقی ست که می خواھد تحت سلطۀ خود ب

ولی چرا ھرات ھدف . نتيجه بايد بدانيم که پشت اين جنگ مذھبی، جنگ اقتصادی برای فرمانروائی بر جھان نھفته است

ده، توفيق تروريسم قرار گرفته؟ می توانيم بر اساس گمانه زنی بگوئيم که آنچه ھرات را به کام ديو تروريسم سوق دا

ھای احتمالی اين منطقه در آينده است، زيرا  يکی از گزارشات مھم اين روزھای اخير پيشرفت در ساخت راه آھن 

  .خواف به ھرات بود که نخستين گام در احيای جادۀ ابريشم است
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اره باز سازی  از نيويورک به شھر ديگری و در کشور ديگری منتقل و دوب"ملل متحد"راه کار اساسی اين است که 

 قديمی ممکن است بخواھد به "ملل متحد"ًشود، يعنی گزينشی که احتماال می تواند جھان را به دو نيمه تقسيم کند، زيرا 

 از "ملل متحد"در ھر صورت ھدف اين است که . عملکرد ضد بشری و کالھبردارانه اش عليه بشريت ادامه دھد

خريب کشورھا خارج شود، با الغای حق وتو برای پدرخوانده ھای وضعيت ابزار تجاوز و کشتار مردم جھان و ت

  .تروريسم، جھاد طلبی و استعمار نوين مثل اياالت متحده، فرانسه و انگليس

در وضعيت کنونی نمی دانيم چگونه، ولی نياز و ضرورتی جھانی برای محاکمۀ تروريستھا و پشتيبانان آنان احساس 

مريکا، و البته ا شمالی و وريایمريکا، کافريقا، تنش ھای بين روسيه و استان، سوريه، ، عراق، افغانامی شود، در ليبي

طور خالصه يعنی نظم ه رو ھستيم، و فاجعه به در ھمه جا با فاجعۀ يگانه ای روب... مريکاامريکا، و نزوئال و اايران و 

ست دموکراسی انيز دست کمی ندارد و نامش ی که از طالبان و داعش ئسرمايه و فرادستی برخی کشورھا با ايدئولوژيھا

می » انسانھا«که امتيازات طبقاتی را حق طبيعی ... غربی يعنی دموکراسی بورژوای نخبه گرا، نابغه باور، نژاد پرست

  .ريشۀ ھمۀ اين فجايع و خاصه تروريسم در نظم سرمايه و نظم طبقاتی نھفته است. داند

   

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٧ت گس ا٢

 

  

  

  

 

 


