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  لنينيست افغانستان -ھواداران سازمان مارکسيت

  ٢٠١١ دسمبر ٠٩
  

  دير فکری توده ھامعلول تخ" عاشورا"حملۀ تروريستی بر مراسم 
  !نطقه و استعمارو حاصل سياست ھای خونين ارتجاع ھار م

  
که از سه دھه بدينسو ھمه روزه، ھر گوشۀ اين کشور ميدان خونين کربال بوده و در آن خيمه گاه مظلومان  مادامی

ش مراسم آئينی تشيع ١٣٩٠شود، اينک سه شنبه پانزدھم قوس  دست استعمار و ارتجاع به آتش و خون کشيده میه ب

ايش سياسی قدرت ايران بدل شده، در کابل و دو واليت ديگر کشور طی که طی ساليان اخير بيشتر به نم" عاشورا"

  .حمالت تروريستی و انتحاری به خاک و خون کشيده شد

که شيوخ و متنفذين  تشيع در آسايشگاه ھای شان  مناظر خونين و تکان دھندۀ انفجار ھا دربين شھر، در حالی

يگناھی است که با باور ھای احساسی شان قربانی سياست درامنيت کامل قراردارند، گواه به خون تپيدن مردم ب

ھمه شاھديم که مزدوران خود فروختۀ ايران چون آيت هللا شيخ آصف محسنی، . شوند مزورانۀ مزدوران اجانب می

کريم خليلی، محقق و سائر آيت هللا ھا و حجت االسالم ھا و جواسيس ديگر در پناه برج و باروی اشغالگران و 

ی نظامی و امنيتی رژيم مستعمراتی و پوشالی کابل در اوج آسايش و امنيت با شکم ھای گـُـنده در کنار دستگاه ھا

 .مزدوران پاکستان و امپرياليسم در صلح و صفای کامل و برادر وار دور از صحنۀ انفجار و انتحار صف بسته اند

شوند، چنانکه ھمين اعمال  ز ھمه چيز قربانی میولی در ميدان رقابت آنھا با حريفان شان است که بيگناھان بيخبر ا

 تن از ميان توده ھای مظلوم و تخدير شده قربانی گرفت، ولی ٢٠٠کور انتحاری و انفجاری روز عاشورا حدود 

  .يک تن رھبر مذھبی در بين شان نبود

تباط تنگاتنگ با سياست انفجار ھای مھيب و کشته شدن توده ھای مظلوم و از دنيا بی خبر در ميادين عاشورا در ار

ھای عظمت طلبانۀ ارتجاع آزمند منطقه مثل پاکستان، ايران در کشور اسير ما و در پيوند با سياست ھای ھستی 

ما ضمن تقبيح و محکوميت اين عمل . برانداز استعماری و انکشافات اخير قضايای افغانستان صورت پذيرفته است

دانيم که در يک رابطۀ علت و معلولی، اين عمل   میالزمر اين نکته را شنيع تروريستی به شديد ترين وجھی، تذک

تروريستی و قربانی شدن و کشتار مظلومان، خود معلول يک سری علل تاريخی ــ فرھنگی بوده و تنھا نيم رخی از 

  .يک تصوير کامل است

فرد بدون اجبار عملی شود، اصل  اصل آزادی عقيده، انتخاب دين و يا المذھبی تا زمانی که به انتخاب آزادانۀ 

اما به گواھی رويداد ھای بيشمار . نوشته شده و تصويب شدۀ جھانی بوده و حتی درج منشور سازمان ملل متحد است
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در طول تاريخ پيدايش، تکامل و تطور اديان و مذاھب مختلف در امتداد قرون و . تاريخی، در عمل چنين نبوده است

ويژه از اواخر دھۀ ھفتاد ميالدی تا ه د ھای تاريخی کشور ما طی سده ھای متوالی و باعصار و از جمله در فراين

به حيث ابزاری در خدمت منافع استثمارگران، ستمگران، ارتجاع زمان و طبقات حاکمه برای " مذھب"امـــــروز، 

 و استعمار و امپرياليسم نيز از آن استفادۀ تخدير و تحميق معنوی و روحی زحمتکشان محکوم به کار رفته است

، " اخوانيت" که شاھد بوديم، در کشور ويران شدۀ ما ارتجاع مذھبی در اشکال و شمائل  چنانی. ابزاری برده اند

و غيره در پيوند ماھوی و تاريخی با ارتجاع منطقه و " ارتجاع طالبی "و " يهواليت فق"، " سلفيت"، "وھابيت"

ز دھۀ ھشتاد تا امروز چه استفاده ھای نا روا از باور ھا و اعتقادات مذھبی توده ھای محکوم و مظلوم امپرياليسم ا

در حق مسلمين و کشور ما روا داشتند که قلم از ذکر آن شرم " اسالم"کرده و چه جنايت ھای ھولناکی را تحت نام 

  .دارد

ای مذھبی و به آتش منازعات مذھبی در ھر شکل آن، سوء استفاده از باور ھای مذھبی مردم و دامن زدن به تنش ھ

توده . آن از ديدگاه ما به شدت محکوم است" عبادی ــ سياسی"و " انتحاری"مله در اشکال به کار گرفته شدۀ از ج

ھای مظلوم و محکوم مردم و باورمندان ارزشھای مذھبی نه تنھا از اين آتش افروزی ارتجاع مذھبی سودی عايد 

د، بلکه ھمواره به حيث مواد سوخت در کورۀ اين تشنج و تنفر مذھبی ميسوزند و با سوختن و ساختن شو شان نمی

  .شود ی و امپرياليست ھای مداخله گر و تجاوزگر برآورده میئآنان، اھداف پليد ارتجاع مذھبی بومی و منطقه 

رياليسم اشغالگر و ارتجاع سياه در تداوم سلطۀ ھمه جانبۀ ارتجاع و در تحت حاکميت مشترک خونين و خشن امپ

مذھبی ھمدست آن در کشور اسير و در بند ما و در اوج مداخالت ھمسايه ھای مغرض، طماع و عظمت طلب و 

صدور و تقويت خرافه، تروريسم، و ضد انقالب به کشور ما توسط آنان؛ راه نجات و رستگاری از اين تھلکه برای 

بيداری توده ھا . رسد و شعاير مذھبی، در پيروی از خرافات مشکل به نظر میليونی باورمند به عقايد يتوده ھای م

صرف از طريق کار مستمر روشنگرانه و فرھنگی و مسلح ساختن آنان به ابزار و روش ھای فکری جھان نگری 

علمی؛ وقوف آنان به موقعيت و منافع متضاد طبقات اجتماعی، درک دالئل محکوميت و بردگی معنوی خويش، 

رک پيوند درونی ميان منافع طبقاتی ارتجاع مذھبی، امپرياليسم و بينش ھای فلسفی ــ مذھبی اسارت آور؛ و د

در شرايط عدم آگاھی و با دنباله روی توده ھا از تاجران دين و . نماياندن راه نجات از اين تھلکه ممکن است و بس

وده ھا به اين مسائل فوق، آنان ھمچنان قربانی اين و تا زمان وقوف ت... مذھب زير نامھای رھبر و مال و شيخ و

فريب، دام گستری و تحميق معنوی و تنفر مذھبی توسط نحله ھای مختلف ارتجاع سياه مذھبی و امپرياليسم جھانی 

  .باقی خواھند ماند، و حسابده اين خونھای ريخته شده ھمان تيکه داران دين و مذھب و باداران شان ھستند

  !به شدت محکوم است" عاشورای حسينی"زحمتکشان در مراسم ــ حمله به   

امپرياليسم اشغالگر   ــ دامن زدن به تنش ھای مذھبی و جنگ فرقه ئی به نفع ارتجاع ھار و آزمند منطقه و   

  !و به زيان منافع ملی و تاريخی مردم افغانستان است

  !ن، قربانيان آن ھستندــ توده ھای مردم در دوسوی زورآزمائی سياسی در شکل مذھبی آ  

ــ مرگ بر ارتجاع سياه در ھر شکل آن و مرگ بر  امپرياليسم اشغالگر اين حامی ارتجاع کشور و   

  !منطقه
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