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کرد فرخنده افغانستان را بیدار 

شناسایی طرف اصلی جنگ
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آتش زدن یک زن
گروهی ریشه یابی یک جنایت 
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وزارت حج و اوقاف:

زه با تعویذنویسان مبار
آغاز می شود
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موجه سازان دیگر صالحیت اخالقی ندارند
4

تحلیلی بر حادثه فرخنده

اولین تظاهر آشکار جنگ سنت و مدرنیسم
این حادثه به همفکران و طرفداران مهاجمان روحیه می دهد و در 
این  آفرینندگان  می شکند.  شدیدا  را  مقابل  جناح  روحیه ی  مقابل 
برسند؛  هردو  یا  و  هدف  دو  از  یکی  به  می خواهند  احتماال  حادثه 
یمن  و  عراق  سوریه،  به  افغانستان  کردن  تبدیل  و  داخلی  جنگ 
افغانستان  جدید  نظام  دست آوردهای  که  آنچه  سرکوب  یا  دیگر؛ 
گذشته و حفظ منافع و  کشور به  شمرده می شود و بازگرداندن این 

جایگاه خود. 4

پرونده عامالن قتل فرخنده به سارنوالی ارسال شد

بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی، 
حمل،  هشتم  شنبه،  روز  ظهر  از  بعد 
گفت  خبری  نشست  یک  در 
توسط  افراد  این  پرونده های  که 
علیه  مبارزه  و  نظامی  سارنوالی های 
ماه  یک  طی  داخلی  امنیت  و  جرایم 
گرفت.  دیگر مورد بررسی قرار خواهند 
گفته ی آقای عزیزی، لوی سارنوالی  به 
را  پرونده ها  این  بررسی  تا  دارد  تالش 

طی یک ماه آینده به پایان برساند.
هفت  و  بیست  دختر  یک  فرخنده 
ساله، یک روز پیش از نوروز به اتهام 
آتش زدن قرآنکریم در مسجد شاه دو 
شمشیره توسط مردان خشمگین ابتدا 
و  گرفته  قرار  شدید  کوب  و  لت  مورد 
خشمگین،  مردان  این  رسید.  قتل  به 
را  وی  جسد  فرخنده،  کشتن  از  پس 
به آتش  کرده و هم چنین  تایر موتر  زیر 

کشیدند.
کابل  قلب  در  فرخنده  وحشیانه  قتل 
نیروهای  از  تعدادی  حضور  در 
را  گسترده ای  کنش های  وا امنیتی، 
این  پی  در  است.  داشته  قبال  در 
به  را  هیاتی  افغانستان  دولت  قتل، 
کرده  توظیف  قتل  این  بررسی  منظور 
است. در همین حال، سفارت امریکا 
کرده  کابل قتل فرخنده را محکوم  در 
شده  آن  عامالن  کمه  محا خواهان  و 

است.

داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
و  بیست  پرونده  که  کرده  اعالم 
به  متهم  که  را  افرادی  از  تن  هشت 
لوی سارنوالی  به  هستند  فرخنده  قتل 

فرستاده است.
اعالمیه ای  انتشار  با  وزارت  این 
منظور  به  پرونده ها  این  که  می گوید 
اجراات قانونی بعدی به لوی سارنوالی 
این  گفته ی  به  است.  شده  فرستاده 
پولیس  توسط  افراد  این  وزارت، 

بازداشت شده بودند.
که  کرده  کید  تا داخله  امور  وزارت 
برای پیگیری قضیه شهادت فرخنده 
کشور  قضایی  و  عدلی  نهادهای  با 
اقدامات الزم  و  کرده  هماهنگ عمل 

گرفت. را رویدست خواهند 
می گوید  لوی سارنوالی  همین حال،  در 
که پرونده نوزده تن از نیروهای امنیتی 
قتل  عامالن  از  تن  هفت  و  بیست  و 

فرخنده به این نهاد رسیده است.

جاسوسان باافتخار
کارمل و به خصوص خاد، با هزینه بسیار  اما در همان زمان حکومت ببرک 
کرد تا مساله »بده بیره« را بزرگ، ملی، بین المللی و انسانی  بلند، تالش زیاد 
کار باید نویسندگان، سرایندگان، اخبار، مطبوعات  جلوه دهد. به خاطر این 
کستان را بسیج  کل افکار عمومی حس ملی گرایی افغانستان در برابر پا و در 
خ که در  می کردند. به تاریخ 26 اپریل سال 1985 تعدادی از اسیران ارتش سر
کمپ و ذخیره گاه مهمات و سالح مربوط به جمعیت اسالمی  افغانستان  یک 

کردند. در منطقه »بده بیره« در نزدیکی پشاور نگاهداری می شدند، قیام 
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زنگ اول


جنايى  جرايم  با  مبارزه  رييس  ظاهر،  جنرال 
رسانه ها  با  مصاحبه  در  ديروز  داخله،  وزارت 
گفت كه برخى از حلقات در تالش اند تا برخى از 
عوامل اصلى قتل فرخنده، بى گناه شناخته شوند. 
فرخنده  قتل  است.  تكان دهنده  بسيار  خبر  اين 
داد،  تكان  را  افغانستان  مردم  جمعى  وجدان  كه 
عادالنه  محاكمه  است.  جدى  بررسى  نيازمند 
افغانستان  مردم  اصلى  خواست  او،  قتل  عامالن 
از  شمارى  پرونده  كه  است  شده  گزارش  است. 
راجع  قضايى  مقام هاى  به  فرخنده،  قتل  عوامل 
شده است. با توجه به سخنان جنرال ظاهر، اين 
رها  واسطه دار،  متهمان  كه  است  جدى  نگرانى 

شوند و متهمان بى واسطه مجازات. 
رسانه هاى كشور به صورت بسيار جدى پرونده 
از  چيز  هيچ  مى كنند.  پى گيرى  را  فرخنده  قتل 
نمى ماند.  پنهان  رسانه ها  اين  تيزبين  چشمان 
بايد به هيچ كسى اجازه اعمال  مقام هاى قضايى 
اجازه اى  چنين  اگر  ندهند.  كارشان  در  نفوذ 
مى شوند.  رسوا  كه  بدانند  بدهند،  كسى  به 
كاربران  و  چاپى  صوتى،  تصويرى،  رسانه هاى 
شبكه هاى اجتماعى، هر معامله پشت پرده را افشا 
متوجه  بايد  پوليس  و  قضايى  مقام هاى  مى كنند. 
مى توانند  قضايى  مقام هاى  باشند.  موضوع  اين 
از  از حلقات،  براى خنثاسازى نفوذگذارى برخى 

رسانه ها استفاده كنند. 
آزاد  نعمت رسانه هاى  از  افغانستان خوشبختانه 
پوليس  و  قضايى  مقام هاى  است.  برخوردار 
عوامل  رهايى  تالش  در  كه  را  كسانى  مى توانند، 
قتل اند، از طريق رسانه ها به افكار عمومى معرفى 
كنند. اين امر تمام تالش هاى آنان را خنثا مى كند. 
همه عوامل قتل فرخنده بايد مطابق قانون محاكمه 
وكيل  به  بايد  متهمان  همه  شوند.  مجازات  و 
مدافع دسترسى داشته باشند. روند قضايى بايد 
متهم  به  قانون  باشد.  قانون  به  عادالنه و مطابق 
حق برخوردارى از وكيل مدافع داده است. حقوق 
صالحيت  كسى  هيچ  شود.  رعايت  بايد  متهمان 
اگر  اما  كند.  سلب  را  متهم  قانونى  حقوق  ندارد 
يا  جريان  فالن  نفوذ  اعمال  اساس  به  متهمى 
شخص رها شود، يا در مجازاتش تخفيف بيايد، 
رسانه هاى كشور در برابر آن موضع مى گيرند. 
هيچ رسانه كشور، در پرونده قتل فرخنده بى طرف 
نيست. همه رسانه ها دادخواهى براى فرخنده را 
اين  بايد  قضايى  مقام هاى  مى دانند.  رسالت خود 

موضوع را دست كم نگيرند. 
روشن  بودند.  پوليس  افسران  متهمان  از  برخى 
است كه در مقررى هاى وزارت داخله، اعمال نفوذ 
صورت مى گيرد. كسى نمى تواند منكر اين حقيقت 
پوليس  افسران  و  سربازان  از  برخى  كه  باشد 
رويداد  در  دوشمشيره،  شاه  زيارت  در  موظف 
به  بايد  آقايان  اين  هستند.  متهم  فرخنده  قتل 
محاكمه كشانده شوند. اگر كسى تالش كند اين ها 
را رها كند، افكار عمومى و رسانه ها در برابر آن 
اجرايى  رييس  و  رييس جمهور  مى گيرند.  موضع 
بزرگوار  دو  اين  برگشته اند.  امريكا  سفر  از  هم 
بايد شخصا پرونده قتل فرخنده را بررسى كنند 
واسطه بازى،  و  نفوذ  اعمال  كه  ندهند  اجازه  و 
سرنوشت متهمان را تعيين كند. سرنوشت متهمان 
بايد در دادگاه هاى قانونى تعيين شود. هر كسى 
حق دارد كه از اصل محاكمه عادالنه متهمان دفاع 
كند، اما خواست عمومى از حكومت اين است كه 
اجازه واسطه بازى و اعمال نفوذ به سود برخى از 
متهمان را ندهد. هيچ كسى از محاكمه ناعادالنه يا 
برخورد فراقانونى با متهمان دفاع نمى كند. اما هيچ 
نوع واسطه بازى و اعمال نفوذ قابل قبول نيست. 

واسطه بازى و اعمال نفوذ
قابل قبول نيست

از مجموع تشكيالت پوليس 
غزنى، تنها هزار و هفت صد 

تن شان سر كار هستند
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8صبح، كابل: شمارى از نمايندگان واليت 
غزنى مى گويند كه از مجموع چند هزار نفر 
تنها هزار و  پوليس واليت غزنى،  تشكيالت 

هفت صد نفر شان سر وظايف خود هستند.
نمايندگان  از  تن  يك  اخالقى  محمدعلى 
روزنامه 8صبح،  با  گفتگو  در  غزنى،  واليت 
بقيه  كه  نيست  معلوم  هم  هنوز  كه  گفت 
هستند،  تشكيالت  در  كه  پوليس  ماموران 
گفت:   وى  هستند.  كارهايى  چه  مصروف 
مى هد  نشان  گرفته  صورت  كه  »تحقيقاتى 
درصد  تا شصت  پنجاه  از  بيشتر  متاسفانه  كه 
از  بقيه  ندارند.  حضور  پوليس  ماموران  از 
افراد  خدمت  در  آيا  كه  نيست  معلوم  اين ها 
و اشخاص خاص هستند و يا اين كه نه اين ها 
شان  معاشات  و  هستند  خود  خانه هاى  در 
توسط برخى از افراد گرفته مى شود. همچنين 
عينى  واقعيت  غايب  افراد  كه  است  ممكن 
نداشته باشند و اسامى شان براى گرفتن معاش 

فرستاده مى شوند.»
را  اين موضوع  افزود كه  محمدعلى اخالقى 
بارها با مسووالن حكومتى مطرح كرده و از 
گذشته  پنجشنبه  روز  غزنى  نمايندگان  جمله 
نيز در نشستى با وزير امور داخله از اين مساله 
نيز  داخله  وزير  او،  گفته   به  شدند.  آور  ياد 
وجود چنين مشكلى را در واليت غزنى تاكيد 
كرده اما گفته كه اين مشكل حل خواهد شد.

امور  وزارت  سخنگوى  صديقى  صديق  اما 
داخله، موضوع مطرح شده توسط نمايندگان 
كه  مى گويد  كرده  رد  را  غزنى  واليت 
تشكيالت پوليس واليت غزنى تنها 150 نفر 
چند  آقاى صديقى،  گفته ى  به  دارد.  كمبود 
واليت  پوليس  تشكيالت  در  كه  نفرى  هزار 
غزنى هستند، تمامى شان در حال انجام وظيفه 
هستند. وى گفت: «در بسته تشكيالت پوليس 
نفر كمبود داريم كه  تنها 150  واليت غزنى 
اما  مى شود.  رفع  كمبود  اين  جارى  سال  در 
اين كه مى گويند يك هزار و هفت صد نفر در 
نيستند،  شان  ديگران  و  هستند  خود  وظايف 

اين مساله درست و معلومات دقيق نيست.»
اين واليت حاكيست  از  هم چنين گزارش ها 
يك  تشكيالت  در  كه  پوليسى  ماموران 
در  خدمتى  شان  تعداد  دارند،  قرار  ولسوالى 
پوليس  مى برند.  سر  به  غزنى  واليت  مركز 
چند  خود  تشكيالت  در  جاغورى  ولسوالى 
صد نفر تشكيالت دارد كه چهل تن شان در 

مركز غزنى خدمتى حضور دارند.
واليت  شهروندان  از  برخى  همين حال،  در 
واليت  اين  در  ناامنى ها  افزايش  از  غزنى 
ابراز نگرانى كرده مى گويند كه طالبان اخيرا 
تمامى راه هاى مواصالتى ولسوالى ها و مناطق 
اطراف شهر غزنى را ماين گذارى كرده اند. به 
گفته ى اين شهروندان، طى چهار روز گذشته 
راه هاى مواصالتى اكثريت روستاهاى اطراف 

شهر غزنى ماين  كاشته شده است.
منگور،  روستاهاى  مواصالتى  راه هاى 
قلعه  خان،  شهباز  سپنده،  نوغى،  قره باغى، 
روستاهاى  از  برخى  و  شير  قلعه  على، 
طالبان  توسط  كه  مناطقى اند  جمله  از  ديگر 
روستاها  اين  باشندگان  شده اند.  ماين گذارى 
پياده به مركز غزنى رفت و آمد مى كنند. به 
گفته ى باشندگان اين مناطق، پوليس تاكنون 
مبنى بر  شان  خواست هاى  به  نتوانسته اند 

پاك كارى ماين ها رسيدگى كند.
داخله  وزارت  سخنگوى  همين حال،  در 
مى گويد كه تاكنون در مورد ماين گذارى ها 
در مسير راه هاى منتهى به مركز واليت غزنى، 

گزارشى دريافت نكرده اند.

وزارت حج و اوقاف:

مبارزه با تعويذنويسان آغاز مى شود

وزير ارشاد، حج و اوقاف مى گويد 
كه كشته شدن فرخنده آغاز تحولى 
تعويذنويس هاى  با  مبارزه  در 
است.  درافغانستان  خرفاتى 
ارشاد،  وزير  عثمانى،  فيض محمد 
حج و اوقاف كه همراه با سرپرست 
وزارت عدليه به نشست عمومى روز 
فراخوانده  نمايندگان  مجلس  شنبه 
برنامه ى  از آغاز  شده بود، هم چنين 
خرافاتى  تعويذنويسان  پاك سازى 
در كابل خبر داد. عثمانى مى گويد 
ديدگاه هاى  اسالم  علماى  كه 
تعويذنويسى  و  دعا  دم،  از  مختلفى 
كرده  رد  را  آن ها  برخى  داشته، 
آيات  به  استناد  با  ديگر  برخى  و 
تعويذ هاى  و  دعا  و  دم  احاديث  و 
مشروع را مجاز دانسته اند. به گفته ى 
در  مشروع  تعويذنويسى   از  اما  وى 
صورت  سوءاستفاده  حاضر  حال 
گرفته و به خرافات و بدعت در ميان 
است.  شده  مبدل  كشور  شهروندان 
شروع  فرخنده  مرگ  وى  به گفته ى 
تعويذنويسان  با  مبارزه  در  تحول 

است.
وظايف  از  يكى  كه  گفت  عثمانى 
اصلى رياست احتساب وزارت حج 
و اوقاف همانا نظارت از فعاليت هاى 
دينى است كه مجمع علماى كشور 
آن  اسالمى  شرعيت  روشنايى  در 
گفت  عثمانى  داد.  خواهد  انجام  را 
هيات وزارت به نظارت از زيارت ها 
گردآورى  در  عمومى  مكان هاى  و 
ادامه  بى مسووليت  تعويذنويس هاى 
سراسر  «در  افزود:  عثمانى  مى دهد. 
مهم  بسيار  فرصت  يك  افغانستان 
اين  در  بايد  تحول  يك  و  است 
مردم  ما  كه  تا  شود  ايجاد  قسمت 
عزيز  خانواده هاى  را،  جوانان  را، 
و  استثمارگران  اين  چنگ  از  را، 

سودجويان بايد نجات بدهيم.»
از  شمارى  كه  گفت  عثمانى 
مسدود  را  تعويذنويسى  دكان هاى 
اين  تصميم  بنياد  بر  و  كرده اند 
و  علما  دينى  مكان هاى  در  وزارت 
از آن   و  را گماشته  واقعى  مرشدين 
مكان ها نظارت جدى خواهند كرد. 
به گفته ى او، هيات اين وزارت ميان 
تعويذنويس ها تفكيك قايل است و 
به كسانى كه واقعا تعويذشان شهكار 
تعويذنويس  جواز  مى آفريند، 
كسان  برابر  در  اما  داد  خواهند 
را فريب مى دهند  ديگرى كه مردم 

اقدام  جدى و قانونى خواهند كرد.
به  اشاره  با  اوقاف  و  حج  وزير 
تعويذنويسانى كه در شهر و روستاها 
نزدشان  مردم  و  دارند  حضور 
مى روند گفت كه مردم فريب آن ها 
مى توانستند  آن ها  اگر  نخورند،  را 
بهتر  را  خودشان  اقتصادى  وضعيت 

كنند، در جاده ها كار نمى كردند.
قتل  به  اشاره  با  اوقاف  و  حج  وزير 
فرخنده گفت كه هيات اين وزارت 
فرخنده،  شدن  كشته  وقوع  از  پس 
هنوزهم  كه  را  بى مسووليتى  افراد 
حضور  دوشمشيره  شاه  زيارت  در 
داشتند، از آن جا بيرون كرده و برخى 
به سر مى برند.  پوليس  بازداشت  در 
عثمانى قتل فرخنده را نتيجه ى توطيه 
مجاور و تعويذنويس در زيارت شاه 
دوشمشيره مى داند كه غيرمسووالنه 
تحريك  فرخنده  برابر  در  را  مردم 
بررسى  وى،  به گفته ى  است.  كرده 
فرخنده  كه  است  داده  نشان  آن ها 
مانع  دوشمشيره  شاه  زيارت  در 
تعويذنويس ها  خرافاتى  كارهاى 
شده و حداقل به آن ها توصيه كرده 

تا كارهاى خرافاتى نكنند.
از  نشانه اى  هيچ  گفت  عثمانى 

سوزانيدن قران كريم در زيارت شاه 
دوشمشيره ديده نشده و تعويذنويس 
ورق هاى سوخته شده از كتاب هاى 
مردم  و  داده  قرار  بهانه  را  مختلف 
كرده  تحريك  فرخنده  برابر  در  را 
كشته  اوقاف  و  حج  وزير  است. 
بيدارى  باعث  را  فرخنده  شدن 
و  تعويذنويسان  برابر  در  مردم 
سوءاستفاده كننده هاى دينى مى داند. 
او، تالش هاى آن وزارت  به گفته ى 
پس از كشته شدن فرخنده سبب شد 
مورد  در  كه  بى جا  احساسات  از  تا 
اتهام قرآن سوزى به وى نسبت داده 

بودند، جلوگيرى شود.
درخواست حمايت

وزير ارشاد حج و اوقاف در نشست 
ديروز مجلس نمايندگان هم چنين از 
وى  تا  خواست  مجلس  نمايندگان 
اين  كارى  بخش هاى  احياى  در  را 
فيض محمد  كنند.  پشتيبانى  وزارت 
اوقاف  و  ارشاد  بخش هاى  عثمانى، 
منجمد  بخش هاى  را  وزارت  اين 
نمايندگان  از  و  خواند  شده  فلج  و 
دو  احياى  در  تا  خواست  مجلس 
بخش يادشده وى را پشتيبانى كنند. 
در  حاضر  درحال  وى  به گفته ى 
كسانى  اوقاف  و  ارشاد  بخش هاى 
معناى  كه  شده اند  گماشته  كار  به 
كلمه هاى ياد شده را نمى دانند. وى 
به پاك سازى وزارت از وجود چنين 
ضرورت  بر  و  گفته  سخن  افرادى 
دينى  عالمان  علمى  ظرفيت  ارتقاى 

تاكيد كرد.
عثمانى بيان كرد كه در حال حاضر 
در  مسجد  هزار  تا 160  حدود 150 
در  كه  بوده  موجود  كشور  سراسر 
اين ميان نزديك به 50 هزار مسجد 
آن ها  و  شده  ثبت  وزارت  اين  در 
اطالعات الزم در مورد امام ، موذن 

و خادم دارند.
مالامام هاى  ميان  در  وى  به گفته ى 
مساجد 9 داكتر، بيش از 50 ماستر، 
چهارده   3678 ليسانس،   778
و  دوازه پاس ها  نفر   5694 پاس، 
تحصيالت  داراى  نفر  هزارو65   29

خصوصى حضور دارند.

تمامى گروگان ها در دايكندى آزاد شدند
 مقام هاى محلى در واليت دايكندى 
تمامى  مى گويند  كشور  مركز  در 
مسير  در  شده  گرفته  گروگان  افراد 
راه قندهار - دايكندى در مربوطات 
واليت ارزگان از سوى طالبان آزاد 

شده اند.
واليت  سرپرست  شفق،  عبدالحق 
دايكندى به خبرگزارى بخدى گفته 
ربوده  افراد  از  تن  «طالبان 13  است: 
شده را پيشتر آزاد كرده بودند و 10 

تن ديگر نيز روز جمعه آزاد شدند.»
آقاى شفق گفت كه تاكنون دو تن 
به  موتر  عراده  يك  با  افراد  اين  از 
رسيده   دايكندى  كجران  ولسوالى 
اين ولسوالى  نيز در مسير راه  بقيه  و 

هستند.
گفت  دايكندى  واليت  سرپرست 
طالبان  جارى،  سال  حمل  سوم  كه 
پس از اين كه در حمله بر نيروهاى 
پوليس سرحدى در ولسوالى كجران 
عقب  زمان  در  خوردند،  شكست 
را  موتر  شش  با  مسافر   23 نشينى 

از  را  بودند  دوكانداران  عمدتا  كه 
واليت  چارچينه  ولسوالى  مربوطات 

ارزگان گروگان گرفتند.
شش  حمله،  آن  در  كه  گفت  او 
شورشى كشته و پانزده تن ديگر آنان 

زخمى شدند.
به گفته سرپرست واليت دايكندى، 
شده  گرفته  گروگان  افراد  تمامى 
ولسوالى هاى  اصلى  باشندگان 
هستند  واليت  اين  كيتى  و  كجران 
كه در مسير راه قندهار- كجران در 
سوى  از  ارزگان  واليت  مربوطات 

طالبان گروگان گرفته شده بودند.

او افزود كه طالبان همواره در مسير 
مسافران  – دايكندى  قندهار  شاهراه 
اذيت  و  آزار  مورد  را  مسير  اين 

قرارمى دهند.
به  وابسته  افراد  شفق،  آقاى  گفته  به 
مسافران  بار  يك  ماه  هر  گروه  اين 
مى گيرند  گروگان  را  مسير  اين  در 
آزاد  پول  دريافت  بدل  در  سپس  و 

مى كنند.
در  كه  كرد  تاييد  محلى  مقام  اين 
چندين مورد راه مواصالتى قندهار- 
روى  به  طالبان  سوى  از  كجران 

ترافيك بسته شده است.

 قدرت اهللا جاويد

ACKU
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بیزاری  شد.  آغاز  فرخنده  جانسوز  مرگ  با   94 نوروز 
عمومی از این مرگ، سبب شده تا تغییرات و تحوالتی در 
دیدگاه های مردم به وجود آید. مرگ فرخنده هزاران تن را 
کنند.  کشاند تا علیه جهالت اعتراض  کابل  به جاده های 
گاه  که جوانان تحصیل کرده، زنان آ برای نخستین بار بود 
کابل آمدند و بیزاری شان را  و حتا پیرمردان به جاده های 

از تندروی و جهالت ابراز داشتند. 
خودم  شد،  برگزار  کابل  در  که  اعتراضی  دومین  در 
کشتن  با  »ما  می گفت:  که  بودم  پیرمردی  حضور  شاهد 
جاهل  اندازه  چه  تا  که  دادیم  نشان  جهان  به  فرخنده 
که طالبان پرورده خانواده های  کید داشت  هستیم.« او تا

گسترش تندروی نقش دارند.  افغانستان اند و همه در 

رییس جمهور غنی در سفر به امریکا در خصوص بسیاری 
یک  در  غنی  آقای  گفت.  سخن  وضاحت  با  مسایل  از 
که  کرد  کانگرس امریکا تصریح  بخش از سخنان خود در 
این که  گزینه دارند، یکی  گروه طالبان دو  و رهبران  اعضا 
گردند و دیگر این که  افغان بمانند و تابع دولت افغانستان 
و  بودن  افغان  چانس  صورت  آن  در  که  بمانند،  القاعده 
خواهند  دست  از  را  شهروندی  امتیازات  از  برخورداری 
رهبری دولت  توجه  مورد  نیز  در عمل  گر  ا مساله  این  داد. 
در  صلح  و  جنگ  راه  می تواند  گیرد،  قرار  افغانستان 
گذشته  کند. زیرا در  کوتاه تر و هم هموار تر  افغانستان را هم 
در  صلح  و  جنگ  نتیجه دهی  عدم  اصلی  علل  از  یکی 
طالبان  گروه  برابر  در  موضع گیری  در  سردرگمی   افغانستان 

بوده است.
غنی  آقای  سوی  از  که  دیگری  مهم  موضوعات  از  یکی 
قرار  تصریح  مورد  متحده  ایاالت  در  سخنرانی هایش  در 
دولت  سیاسی  پالن گذاری های  برای  می تواند  و  گرفت 
افغانستان در عرصه های جنگ و صلح مهم باشد، اعالم 
می باشد.  جنگ  ناشده  اعالم  طرف  به عنوان  کستان  پا
کرات احتمالی صلح، طرف  که در مذا گفت  آقای غنی 
به عنوان  طالبان  و  بود  خواهد  کستان  پا افغانستان  دولت 
کره یا جنگ محسوب نمی شوند. آقای غنی در  طرف مذا
امریکا  ایاالت متحده  انستیتوت صلح  سخنرانی خود در 
که برای پایان دادن به خشونت ها در افغانستان  گفته است 
با  تا  کرد  خواهد  کوشش  وی  نخست  قدم  در  منطقه  و 

کند. گفتگو  کستان  جانب پا
گفتگوهای  این که  بر  افغانستان  رییس جمهور  تصریح 
چشم انداز  می تواند  گیرد،  صورت  کستان  پا با  باید  صلح 
گرچه  کند. ا کرات صلح ترسیم  جدیدی را در عرصه مذا
شده  کید  تا این  بر  تحلیلگران  سوی  از  بار  بار  نیز  کنون  تا
و  طالبان  مجدد  احیای  در  را  اصلی  نقش  که  است 

و  تعویذنویسان  از  بیزاری  و  مخالفت  از  موجی  حاال 
آغاز  می دهند  فریب  را  مردم  همه روزه  که  فال بینانی 
شده است. وزارت حج و اوقاف قصد دارد تا دکان های 
گفت  اوقاف آشکارا  و  ببندد. وزیر حج  را  تعویذنویسان 
آورده  بار  به  افغانستان  در  را  تحوالتی  فرخنده  قتل  که 

است. 
آینده  روزهای  در  است  قرار  چیست؟  تحوالت  این  اما 
کابل نقطه پایان  به فعالیت های تمامی تعویذنویسان در 
به  اعتقاد  نیست.  آسانی  و  ساده  کار  این  شود.  گذاشته 
گرفته  جا  باورها  در  پیش  سال  صدها  از  جادو  و  تعویذ 
و بسیاری ها فکر می کنند مخالفت با جادوگری مخالفت 
گلم  که وزارت حج خود قصد دارد  با دین است. حاال 

گروه در تقابل با دولت افغانستان و  هم چنین تقویت این 
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان، دولت اسالم آباد 
دولت  سوی  از  که  برخوردی  اما  است،  بوده  عهده دار 
با صراحت  گرفته است،  افغانستان در این زمینه صورت 
افغانستان  دولت مردان  این که  با  است.  نبوده  قاطعیت  و 
که  کرده اند  گذشته به گونه ای اعالم موضع  در سیزده سال 
بیانگر وابسته بودن موفقیت تالش های صلح به همکاری 
که  گاهی تصریح نکرده اند  کستان بوده است، اما هیچ  پا
کستان می باشد. طرف غیرمستقیم جنگ در افغانستان پا

در  غنی  رییس جمهور  اظهارات  می رسد  به نظر 
امریکا  متحده  ایاالت  صلح  انستیتوت  در  سخنرانی اش 
گذشته  سال  سیزده  در  کستان  پا است  کرده  تصریح  که 

از  خرافات  با  مبارزه  برای  راه  کند،  جمع  را  عوام فریبان 
گام بسیار نیک برای رهایی  همین جا آغاز می شود و این 

جامعه از چنگ عوام فریبان است. 
که فرخنده هیچ  همه مردم اعم از خواص و عوام فهمیدند 
قرآنی را آتش نزده بلکه قربانی یک دسیسه شده است. 

گر رسانه ها در مورد حقایق مربوط به فرخنده  بدون شک ا
موضوع  این  نمی کردند،  اطالع رسانی  و  گاهی دهی  آ
می توانستند  سادگی  به  جادوگران  و  می شد  ک پوشی  خا
که همه مردم از  کنند. حاال  عمل ناشایسته شان را توجیه 
یافته اند،  گاهی  عملکردهای خالف دین در زیارت ها آ
اطالع  مردم  به  کند،  استفاده  این فرصت  از  باید  دولت 

گرفته شود.  کند تا جلو رویدادهای بعدی  دهد و تالش 

به  و  دارد  قرار  افغانستان  با  اعالم ناشده  جنگ  یک  در 
این مشکل باید در قدم اول پایان داده شود، می تواند در 
کوتاه سازی و هموارسازی راه جنگ و صلح در افغانستان 
سوی  از  رودررو  و  صریح  به صورت  وقتی  شود.  واقع  موثر 
کم بر اسالم آباد  دولت مردان افغانستان، سیاستمداران حا
جدیدی  وضعیت  صورت  آن  در  گیرند،  قرار  مخاطب 
گرفتن  کم بر منطقه ایجاد شود. قرار  می تواند در روابط حا
در  صلح  و  جنگ  اصلی  طرف  به عنوان  کستان  پا دولت 
بین المللی  سیاست گذاری  تا  می گردد  باعث  افغانستان 
کند.  نیز در رابطه به مسایل امنیتی مربوط به منطقه تغییر 
که  کند  گر دولت افغانستان بتواند این حقیقت را ثابت  ا
جنگ در افغانستان به تحریک موثر اسالم آباد ادامه یافته 

که باید وزارت حج و اوقاف انجام دهد،  اقدام دیگری 
و  ولسوالی ها  والیات،  در  مالامام ها  کنترول  و  نظارت 
از مساجد به جای این که به مردم  قریه ها است. شماری 
محکمی  سنگرهای  به  کنند،  ترویج  را  اسالمی  حقایق 
آن ها  از  همسایه  کشورهای  و  شده  تبدیل  دولت  علیه 
گذشته در مجلس  سود می برند. وزیر حج و اوقاف روز 
 3700 تنها  مسجد  هزار   160 میان  از  که  گفت  نمایندگان 
باب آن زیر نظارت دولت قرار دارد. این برای افغانستان 
گفتند  نمایندگان  از  شماری  است.  ک  خطرنا بسیار 
دعوت  دولت  علیه  جهاد  به  را  مردم  مالها  از  برخی  که 
بروند  کستان  تا به پا را وادار می سازند  می کنند و جوانان 

و برای جهاد در افغانستان آمادگی بگیرند. 
کز تبلیغ علیه دولت  که همه مساجد مرا گفت  البته باید 
که براساس اصول اسالمی  کز دینی ای  نیست. هستند مرا
مالهایی  و  می کنند  بازگو  مردم  برای  را  دینی  ارزش های 
بااهمیتی  بسیار  و خرافات زدایی نقش  روشن گری  در  که 
برنامه های  دولت  و  شوند  تقویت  باید  کز  مرا این  دارند. 

کزی داشته باشد.  گسترش چنین مرا جامعی برای 
جنگ  برای  سربازگیری  کز  مرا به  مساجد  از  برخی  اما 
افغانستان تبدیل شده است. وزارت حج و اوقاف باید 
که جوانان  کند و نگذارد  کنترولش بر این مساجد را بیشتر 
سازمان هایی  و  گروه ها  شوند.  جنگ  هیزم  افغانستان 
هستند.  فعال  شدت  به  می برند  نفع  بنیادگرایی  از  که 
طریق  از  هم  یا  و  می کنند  عمل  مستقالنه  یا  گروه ها  این 
را  مساجد  و  منابر  تا  می کنند  تالش  همسایه  کشورهای 
حکومت  که  صورتی  در  نگهدارند.  خود  کنترول  در 
نگیرد،  را  مساجد  این  در  سوء  تبلیغات  جلو  افغانستان 

کشور روی آرامش و صلح را نخواهد دید. 
با  می جنگند  افغانستان  دولت  علیه  امروز  که  طالبانی 
این  هستند.  مسلح  بنیادگرایی  ک  خطرنا ایدیولوژی 
داده  کودکان  خورد  به  مساجد  همین  در  ایدیولوژی 
آن  وقت  حاال  می گردد.  تکرار  نسل  به  نسل  و  می شود 
وظایف شان  که  را  مالهایی  حکومت  تا  است  فرارسیده 
جلو  و  کند  تقدیر  می دهند  انجام  اساسی  به صورت  را 
کز  مرا به  را  مساجد  که  عالمانی  از  عده  آن  فعالیت 

کرده اند، بگیرد. افراطیت تبدیل 

امور  در  مداخله  به عنوان  را  آن  می تواند  می یابد،  ادامه  و 
که  بین المللی  همکاری های  از  و  کرده  تلقی  افغانستان 
در چارچوب تفاهم نامه ها و موافقت نامه های استراتژیک 
به  دادن  پایان  راستای  در  است  میسر  افغانستان  برای 

کند. بحران امنیتی افغانستان و منطقه استفاده 
افغانستان،  از سوی دولت مردان  که  بار است  اولین  برای 
گروه طالبان از مخفیگاه ها و تعلیم گاه های امن  برخورداری 
کستان، به عنوان طرف قرار داشتن در جنگ  ک پا در خا
این  است.  شده  یاد  افغانستان  دولت  علیه  ناشده  اعالم 
افغانستان  نیز دولت مردان  گذشته  در  که  در حالی است 
ک  خا در  شورشیان  برای  امن  پناهگاه های  موجودیت  از 
موضوع  این  به  گاهی  هیچ  اما  می کردند،  انتقاد  کستان  پا
یا موضع گیری عملی  از سیاست رسمی  و  به عنوان بخشی 
انتقاد نمی کردند. این  کستان به قضیه  و رفتاری دولت پا
که موجودیت پناهگاه امن برای شورشیان  در حالی است 
عوامل  عمده ترین  از  یکی  کستان  پا ک  خا در  ضددولتی 
افغانستان  گروه های مسلح مخالف دولت  فعالیت  ادامه 

بوده است.
گروه طالبان قرار نمی داشت،  گر این پناهگاه ها در اختیار  ا
گروه طالبان و تداوم جنگ از سوی  امکان ادامه حیات 
گروه در برابر نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان و  این 
هم چنین دولت افغانستان بسیار ضعیف می بود. از این رو 
مستقیم  به صورت  کستان  پا دولت  بودن  دخیل  بر  کید  تا
اتخاذ  برای  زمینه  که  افغانستان سبب می شود  در جنگ 
افغانستان  دولت  رفتاری  و  تبلیغاتی  جدید  سیاست های 
محرزسازی  و  مبرز  بخش  در  راستا  این  در  و  شود  مهیا 
نیز  افغانستان  جنگ  در  اسالم آباد  دولت  مسوولیت 
بر  مبتنی  سیاست گذاری  برای  فضا  تا  گیرد  صورت  کار 
و  افغانستان  دولت  برای  منطقه  در  موجود  واقعیت های 

جامعه جهانی ایجاد شود.

کرد فرخنده افغانستان را بیدار 

شناسایی طرف اصلی جنگ

 حکیمی

 دولتمرادی

ACKU
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شرایطی  هیچ  در  رسمی  کم  محا قضایی  صالحیت  که 
صالحیت  که  واعظی  نمی شود.  منتقل  عام  مردم  به 
که وظیفه او توجیه احساسات عوام  حقوقی دارد می داند 
که واعظ آن  نیست، بلکه بیان حقیقت است؛ حقیقتی 
واعظان  نیست.  دقیق  اطالعات  به  نیازی  و  می داند  را 
صالحیت  که  می گفتند  مردم  به  باید  روز  آن  در  کابل 
از  برخی  اما  است.  رسمی  کم  محا انحصار  در  قضایی 
کابل، از جمله یک واعظ معروف، قدرتمند و  واعظان 
کمه خیابانی  تحصیل کرده به جای این که مردم را از محا
کمه خیابانی یک  کردند اصل محا بر حذر دارند، سعی 
با استدالل های تمثیلی.  کنند، آن هم  را توجیه  قرآن سوز 
این واعظان دیگر صالحیت اخالقی موعظه را از دست 
کابل  که حادثه بیست وهشت حوت  داده اند. آن وکیلی 
اخالقی  صالحیت  دیگر  نیز،  کرد  توجیه  نحوی  به  را 
که این  نمایندگی از مردم را ندارد. بسیار ضروری است 

کنار بروند.  آقایان 
گوشه  هر  در  کند.  وادار  کناره گیری  به  را  آنان  باید  جامعه 
می بازد،  را  خود  اخالقی  صالحیت  کسی  وقتی  جهان 
مثال  می رود.  کنار  مدت  یک  برای  حداقل  شغلش  از 
دیگر  کند،  استعمال  مخدر  مواد  مالعام  در  پزشکی،  گر  ا
صالحیت اخالقی درمان مردم را از دست می دهد و هیچ 
جهان،  کشورهای  از  بسیاری  در  نمی رود.  نزدش  کسی 
پزشک معتاد، اجازه درمان مردم را ندارد. روزنامه نگاری 
کار  دوام  برای  نیز  کند  منتشر  خبر  نام  به  را  شایعه  که 
می رود.  دست  از  اخالقی اش  صالحیت  اطالع رسانی، 
می کند،  توجیه  را  خیابانی  کمه های  محا که  واعظی 
این  از دست می دهد.  را  مردم  موعظه  اخالقی  صالحیت 
کنار برود یا این که مردم  واعظ یا باید داوطلبانه برای مدتی 

کنند.  کناره گیری موقت یا دایمی  او را وادار به 
تحمیل  خیابانی  کمه  محا موجه سازان  بر  هزینه  این  گر  ا
مردم،  ذهن  در  خیابانی  کمه های  محا قباحت  نشود، 
حکومت،  مدنی،  جامعه  تالش  تمام  می شود.  خدشه دار 
جلوگیری  بر  باید  دینی  عالمان  شورای  و  قضایی  دستگاه 
بر  گر  ا باشد.  متمرکز  حوت  بیست وهشت  رویداد  تکرار  از 
تحمیل  هزینه ای  هیچ  خیابانی  کمه های  محا موجه سازان 
نشود، به این هدف نزدیک نمی شویم. سیمین حسن زاده، 
کتر  دا شخص  و  اوقاف  و  حج  وزارت  مقام های  از  برخی 
نحوی  به  را  کمه خیابانی  اصل محا که  نیازی  ایاز  محمد 
کرده بودند، دیگر صالحیت اخالقی الزم را ندارند.  توجیه 
کنار  وظایف شان  از  کوتاه،  مدت  برای  حداقل  باید  آنان 
بروند. سیاستمداران هم باید از هیچ  موجه ساز محکمه های 
خیابانی حمایت نکنند. به سود هیچ سیاستمداری نیست 
امن  حاشیه  خیابانی،  محکمه های  موجه سازان  برای  که 

کند. ایجاد 

را  او  کرده،  بسته  موتر  به  آن  از  بعد  می گذرانند، 
در  و  باشد(،  سایرین  برای  عبرتی  )تا  می کشند 
به  را  وحشت  )تا  می کشند  آتش  به  را  او  نهایت، 

نهایت برسانند(؛
داعش  زدن های  آتش  ادامه  در  حادثه  این   .5

اتفاق افتاده است؛
6. این حادثه در ادامه اعالم موجودیت داعش در 

افغانستان اتفاق افتاده است.
فوق  حادثه  که  می رسد  به نظر  اوصاف،  این  با 
طرف  از  آن  غیرمستقیم  و  مستقیم  عامالن  گر  )ا
از  سرسلسله،  نشود(،  کنترول  و  سرکوب  دولت 
هر  این  از  پس  که  گیرد  قرار  حوادثی  مجموعه 
نقطه  در  و  کابل  کوچه های  و  جاده ها  در  روز 
اتهام های  و  با عناوین مختلف  افغانستان  نقطه 
گونه گون اتفاق بیفتد. این حادثه به همفکران و 
مقابل  در  و  می دهد  روحیه  مهاجمان  طرفداران 
می شکند.  شدیدا  را  مقابل  جناح  روحیه ی 
به  می خواهند  احتماال  حادثه  این  آفرینندگان 
یکی از دو هدف و یا هردو برسند؛ جنگ داخلی 

کردن افغانستان به سوریه، عراق و یمن  و تبدیل 
نظام  دست آوردهای  که  آنچه  سرکوب  یا  دیگر؛ 
بازگرداندن  و  می شود  شمرده  افغانستان  جدید 
جایگاه  و  منافع  حفظ  و  گذشته  به  کشور  این 

خود.
زدن  واپس  و  سرکوب  با  بار  اولین  سنت گرایان، 
مدرنیسم  بر  توانستند  خان،  امان اهلل  اصالحات 
تالش های  با  بار  چندین  اتفاق  این  شوند.  پیروز 
شده  تکرار  سنت گرایان  پیروزی  اما  نوخواهان، 
نظام  آمدن  کار  روی  با  مورد،  آخرین  در  است. 
حاال  اما  خزیدند،  صحنه  پشت  به  آنان  جدید، 
مناسب  صحنه  به  بازگشت  برای  را  زمان  آنان 

می بینند.
در این رابطه باید به تحرکات و موضع گیری هایی 
اتفاق  حادثه  از  بعد  نمایندگان شان  سوی  از  که 
فعال  نقش  اجرای  با  کرد.  دقت  است،  افتاده 
نتوانستند اصل حادثه  آنان  توسط جامعه مدنی، 
به  که  برآمدند  تالش  در  اما  نکنند،  محکوم  را 
نحوی  به  که  کسانی  تمام  و  فرخنده  حامیان 
جامعه  عنوان  با  داشته اند  نقش  گری ها  افشا در 
مدنی، فعاالن فیسبوکی و... هجوم آورند. جنگ 
آنان علیه نظام جدید هر روز چهره ی جدیدی به 
خود می گیرد. پیش از این، طالب و داعش یک 

چهره اش بود....

سال  حوت  بیست وهشت  آدم سوزی  که  نیست  تردیدی 
خام  مواد  اسالم هراسی«  »صنعت  به  کابل،  در  گذشته 
این  عام  مردم  و  خیابان  کنار  اوباش  کرد.  فراهم  مجانی 
تراژیدی بی پیشینه را به ظن قرآن سوزی به اجرا درآوردند. 
کمه  کابل، مصداق روشن محا حادثه بیست وهشت حوت 
کنش های واعظان  خیابانی، آدم سوزی و خودسری بود. وا
کابل، به رویداد بیست وهشت  و مالامامان برخی مساجد 
کابل،  شهر  واعظان  از  برخی  بود.  مایوس کننده  نیز  حوت 
وزیر  مسجد  خطیب  نیازی  ایاز  محمد  کتر  دا جمله  از 
کمه  محا اصل  تمثیلی،  استدالل های  ردیف  با  کبرخان،  ا
سخنان  این  کردند.  توجیه  را  قرآن سوز  یک  خیابانی 
گسترده   تبلیغات  مایه  دست  نیز،  کابل نشین  واعظان 
یا  گاهانه  آ موجه سازی  شد.  اسالم هراسی«  »صنعت 
پیامدهای  قرآن سوز،  یک  خیابانی  کمه  محا گاهانه  ناآ
از  یکی  اسالم هراسی  تقویت  دارد.  کنترول  غیرقابل  گوار  نا

این پیامدها است. 
در  مسلمان  کشورهای  دیگر  و  افغانستان  سفارت خانه 
کمه  غرب، با اسالم هراسی مبارزه می کنند. موجه سازی محا
کرد.  نقش برآب  را  آنان  زحمت های  قرآن سوز،  خیابانی 
محدود  خارجی،  سیاست  حوزه  به  گوار  نا پیامدهای  این 
آن  قباحت  کمه های خیابانی،  نمی شود. موجه سازی محا
گاهی مردم از بین می برد. قباحت زدایی  را در احساس و آ
کمه های خیابانی، امنیت و آرامش شهرها را از بین  از محا
کمه خیابانی قباحت نداشته باشد، بار  می برد. وقتی محا
رویه  به یک  کمه ها  نوع محا این  وقتی  اتفاق می افتد.  بار 
باقی  شهرها  در  آرامش  و  نظم  از  اثری  شود،  بدل  معمول 
و  کشتار  شورش،  برپایی  برای  صورت  آن  در  نمی ماند. 
شود.  متهم  قرآن سوزی  به  کسی  است  کافی  شهر،  در  بلوا 
موضوع  همین  است،  داده  تکان  را  جامعه  وجدان  آنچه 
کمه خیابانی باید تمام  است. برای جلوگیری از تکرار محا
زمینه های آن از بین برده شود. یکی از راه های جلوگیری از 
کمه های خیابانی، تحمیل هزینه های سنگین بر  تکرار محا
موجه سازان  بر  گر  ا است.  کمه ها  محا نوع  این  موجه سازان 
قباحت  نشود،  تحمیل  سنگین  هزینه  کمه ها  محا نوع  این 

کم کم از بین می رود.  کمه خیابانی  محا
کمه  محا اصل  که  سناتوری  و  وکیل  واعظ،  حقوق دان، 
کرده اند باید  خیابانی یک قرآن سوز را به نحوی توجیه 
تحمیل  آنان  بر  جامعه  باید  را  هزینه  این  بدهند.  هزینه 
که  که موجه سازان بیایند و بگویند  کافی نیست  کند. این 
کردند.  اطالعات دقیق در اختیارشان نبود و زود داوری 
کافی نیست. بحث اطالعات  حتا عذرخواهی آنان هم 
دقیق در این موضوع بی ربط است. یک حقوق دان بهتر 
که مردم عام صالحیت قضایی  کس دیگر می داند  از هر 
می داند  دیگر  شهروند  هر  از  بیشتر  حقوق دان  ندارند. 

از  ناشی  را  فرخنده  حادثه  کسانی که  برخالف 
برانگیخته شدن احساسات خشونت آمیز، توده وار 
می کنند،  تحلیل  کابل  همشهریان  ناهماهنگ  و 
و  تصادفی  هیچ وجه  به  حادثه  این  که  معتقدم 
گرچه برنامه ریزی )شاید( در  ناسنجیده نبوده، و ا
پس آن نبوده باشد، اما عامالن آن هماهنگ و با 

کامل این حادثه را آفریده اند. گاهی  آ
که این حادثه، عامدانه  اما چه دالیلی وجود دارد 

گاهانه بوده است؟ و آ
تاریخ  طول  در  که  کنیم  قبول  باید  مقدمتا 
بی نظیر  حادثه  این  ما  فرهنگ  در  و  افغانستان 
از  جایی  در  که  نشنیده ام  و  نخوانده ام  است. 
مشابه  یا  اتفاقی  چنین  تفاصیل  این  با  کشور  این 
گرچه براساس معیارهای مدرن،  آن افتاده باشد. ا
ندارند،  مردان  با  برابر  حقوق  افغانستان  در  زنان 
که زنان در افغانستان جایگاه و  اما همه می دانیم 
که در بسیاری از موارد مردان  حرمت خاصی دارند 
کسی حق ندارد به زن دست بزند؛ در  ندارند. مثال 
گر زنی حتا سیلی به صورت  یک نزاع خیابانی، ا

مقابله  نمی دهد  حق  خود  به  مرد  بزند،  مرد  یک 
می شود  تصور  که  موتری  یا  خانه  کند؛  مثل  به 
مامورین  تفتیش  مورد  دارد،  حضور  زن  آن  در 
و  کلمات  خود  مابین  که  مردانی  نمی گیرد؛  قرار 
حضور  در  می کنند،  بدل  و  رد  رکیک  دشنام های 
دیگر،  مثال  ده ها  و  می کنند  کنترول  را  خود  زنان 
سنتی  جامعه  شده ی  پذیرفته  هنجارهای  همگی 
این حادثه،  که در  افغانستان است، هنجارهایی 

همگی و به یکبارگی زیرپا می شوند.
اتفاق  حادثه  این  در  که  آنچه  دیگر،  سوی  از 
یک  با  شهروندان  عادی  برخورد  یک  نه  افتاد، 
به  را  قرآن  فرخنده  که  بپذیریم  گر  )ا هنجارشکن 
بود  تبلیغاتی  تظاهری  بلکه  است(،  کشیده  آتش 
کرد. توجه  که داعش با پیلوت اردنی  از نوع آنچه 

که در این حادثه؛ داشته باشید 
)برخالف  می کنند  حمله  زن  یک  به  مردان   .1

فرهنگ و سنت های افغانی(؛
)برخالف  می کنند  لمس  را  زن  یک  مردان   .2

فرهنگ و شرع(؛
را  زن  یک  که  می دهند  اجازه  خود  به  مردان   .3
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به  آن  سپردن  و  اطالعات  جمع آوری  از  جز  به  آن ها 
تدابیر  اتخاذ  و  اقدام  بخش  در  دیگر  موثر  کار  کابل، 
از  بخشی  بلند کادر های حزبی که  انگیزه  از  نداشتند. 
آن ها در این اداره توظیف بودند نمی توان چشم پوشی 
انگشت شمار، کامیابی های  موارد  از  به جز  ولی  کرد، 

چشم گیر در طول عمر این اداره به دست نیامد. 
کل  در  سانسور  دستگاه  مانند  هفت  ریاست  آن که  با 
نظام فرهنگی و ادبی دولت فعالیت داشت اما در دهه 
هشتاد میالدی دیگراندیشانی که در داخل نظام دولتی 
ماندگاری  و  بارز  آثار  بودند  توانسته  داشتند  فعالیت 
باعث کاهش  بیافرینند. کنترول و تسلط شدید دولتی 
تولیدات و آفریده های ادبی و مطبوعاتی گردیده بود 
این دوره  از آثار  معیار شماری  از دید کیفیت و  ولی 

ارزش فرازمانی دارند. 
افغان  از  تولیدی  دست آورد ها  این  نمونه های  از  یکی 
حاکمیت  اقتدار  اوج  در  فرار  است.  »فرار«  نام  به  فلم 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان ساخته شد. این فلم 
وضع  از  را  شهرنشین  و  متوسط  طبقه  انزجار  داستان 
موجود به تصویر می کشد که با لیالم داشته های مادی 
خود، به بی نشانی ها و آینده مبهم و گنگ به آن سوی 
آن  هنری  آثار  از  نمونه   یک  این  می کنند.  فرار  مرز 
زمان است که توانسته بود از پتک زدن ریاست هفت 
مصون بماند. این فلم به عوض این که فضای عمومی  را 
به نفع دولت شکل دهد، در واقع یک اثر ضددولتی از 

آب برآمد. 
اما در همان زمان حکومت ببرک کارمل و به خصوص 
خاد، با هزینه بسیار بلند، تالش زیاد کرد تا مساله »بده 
دهد.  جلوه  انسانی  و  بین المللی  ملی،  بزرگ،  را  بیره« 
اخبار،  سرایندگان،  نویسندگان،  باید  کار  این  به خاطر 
ملی گرایی  حس  عمومی  افکار  کل  در  و  مطبوعات 

افغانستان در برابر پاکستان را بسیج می کردند. 
به تاریخ 26 اپریل سال 1985 تعدادی از اسیران ارتش 
سرخ که در یک کمپ و ذخیره گاه مهمات و سالح 
مربوط به جمعیت اسالمی  افغانستان در منطقه »بده بیره« 
کردند.  قیام  می شدند،  نگاهداری  پشاور  نزدیکی  در 
رفتند،  نماز  به  دیپو  یا  ذخیره  محافظین  تمامی   وقتی 
اسیران روسی دو نفر باقی مانده را خلع سالح کرده و 
کنترول ساحه را به دست گرفتند. تا آن زمان در محافل 
داشتن  دست  از  پاکستان  بین المللی  و  دیپلوماتیک 
آن که  با  می کرد.  انکار  افغانستان  جنگ  در  مستقیم 
نقش حمایتی پاکستان غیرقابل انکار بود اما شوروی ها 
حداقل ثبوت مادی و گرم از نقش و سهم پاکستان در 

اختیار نداشتند. 
انجام دادند. آن ها  اسیران روسی کار بسیار هوشیارانه 
خواستار مداخله کمیته بین المللی صلیب سرخ، سفارت 
دموکراتیک  حزب  سفارت  و  اسالم آباد  در  شوروی 
خلق افغانستان شدند. طرف دیگر مذاکره برهان الدین 
ربانی، رهبر جمعیت اسالمی  افغانستان قرار داشت. او 
نداده  خبر  روسی  اسیران  حضور  از  پاکستانی ها  برای 
پایان یافتن ماجرا سه تا قصه وجود  به  ارتباط  بود. در 
دارد. قصه اول این است که یکی از محافظین شخصی 
آن  دیپو  به  راکت  یک  کردن  شلیک  با  ربانی  استاد 
انفجار داد و اسیران روسی منهدم شده و سوختند.  را 
از  پاکستانی  این است که هلیکوپتر های  روایت دیگر 
هوا شلیک کردند و به خاطر از بین رفتن آثار و عالیم، 
با اسیران منهدم ساختند و آن را آن قدر  ذخیره گاه را 
اما  نماند.  باقی  آن  از  اثری  هیچ  دیگر  که  کوفتند 
کابل ادعا داشت که اسیران روسی تا آخرین لحظات 
مذاکره کنندگان  به  شدن  تسلیم  از  و  کردند  مقاومت 
جمعیت اسالمی  افغانستان سرپیچی کرده و در آخرین 
نه  منابع  حال  هر  به  بردند.  بین  از  را  دیپو  این  دقایق 
چندان معتبر خارجی گفته اند که در این درگیری که 
قیام چند تا سرباز نیز خوانده می شود، تعداد زیادی از 
مجاهدین مربوط به جمعیت اسالمی  افغانستان و یک 
تعداد از عساکر پاکستانی که به نزدیکی این دیپو آمده 
بودند از بین رفتند؛ شاید ده ها نفر. اما تایید آن مشکل 
کتاب  و  حساب  حفظ  در  معموال  مجاهدین  است. 

ضعیف عمل می کردند. 
زیاد  تالش  دولتی  اطالعات  خدمات  هفتم  ریاست 
کرد این قیام را در اذهان مردم افغانستان ته نشین سازد 
و از آن به حیث وسیله ای برای تشدید روحیه ملی بر 
ضد پاکستان کار گیرد. اما این عملیات بسیار پرهزینه 
نتایج ملموس در پی نداشت. سرود ها و  »تدابیر فعال« 
درامه هایی ساخته شد، مقاالت زیادی نوشته شد ولی 
ببرک کارمل  این که روش جنگ روانی حکومت  از 
بسیار به صورت دگماتیک و غیرانعطافی پیش می رفت 

موثریت نداشت.
سازمان  در  را  افتضاح  این  شوروی  خارجه  وزارت 
جبهه  که  آن جایی  از  ولی  کرد  پی گیری  متحد  ملل 

ضد شوروی بسیار وسیع بود، این تالش ها هیچ گاهی 
انعکاس بزرگ بین المللی پیدا نکرد. یکی از مشکالت 
دیگر ریاست هفتم، کاربرد واژه های غیرملموس برای 
بود. رسانه های دولتی می گفتند  افغانستان  مردم عادی 
ماموریت  یک  انجام  به خاطر  شوروی  سربازان  که 
شمار  نیز  امروز  شاید  شدند.  قربانی  »انترناسیونالیستی« 
زیادی از مخاطبین ما این کلمه و مفهوم آن را درک 
نکنند. این سربازان از طرف دولت شوروی وقت مورد 
اذهان  در  حتا  افغانستان  در  اما  گرفتند  قرار  مکافات 

شهری ها هم اسم ها و ماموریت شان ذهن نشین نشد. 
اطالعات  خدمات  اول  اداره  در  فعال  تدابیر  مدیریت 
و  مشخص  به صورت  که  بود  دیگری  بخش  دولتی 
موردی کار می کرد. این مدیریت وظیفه داشت که با 
جعل و تذویر اسناد اختالف بین فرماندهان مجاهدین 
تشکیالت  داخل  در  را  ذهنیت ها  و  کند  تشدید  را 
سازد.  مخشوش  مهاجرین  کمپ های  در  مجاهدین 
زیاد  تاکتیکی  یا  موردی  دست آورد های  آن ها  شاید 
داشتند ولی در وضعیت استراتژیک کدام نقطه عطف 

ایجاد نکردند. 
در سطح جهانی و بزرگ در برابر مسکو و کابل حداقل 
و  فارسی  زبان های  به  تبلیغاتی  بزرگ  دستگاه  هفت 
پشتو فعالیت داشتند که عبارت بود از پاکستان، مصر، 
ایران، امریکا، فرانسه، انگلیس، چین، آلمان. در پهلوی 
این دستگاه های بزرگ تبلیغاتی هر یک از گروه های 
افغانستان  داخل  در  نامدار  فرماندهان  و  مجاهدین 
روانی  جنگ  و  تبلیغاتی  خاص  روش های  و  شیوه ها 
از طرف سران  موارد  این  بسیاری  داشتند که  را  خود 
تنظیم ها در پشاور و یا هم به صورت مستقیم از طرف 
کشور های غربی حمایت تخنیکی و مالی می شدند. در 

بخش های بعدی به آن ها خواهم پرداخت. 
تعداد تانک ها، طیاره ها، نفربر های زرهی و عراده جاتی 
منهدم شده  مجاهدین  روانی  جنگ  دستگاه  که  را 
تخنیکی روس  تولیدات  تمام  از  بیشتر  اعالن کرده اند 
و  عمدی  به صورت  بسیار  کار  این  اما  امریکاست.  و 
افغانستان  عام  مردم  می گرفت.  صورت  شده  حساب 
پیروز  مجاهدین  کنند  باور  که  داشتند  نیاز  روز  هر 
نه  و  نبودند  احصایه  درستی  و  دقت  دنبال  آن ها  اند. 
هم از تشکیالت واقعی قطعات ارتش سرخ و اردوی 
لحظه  هر  که  داشتند  نیاز  آن ها  داشتند.  خبر  افغانستان 

پیروزی را لمس کنند و باور های شان تحکیم یابد. 
در عین حال رسانه ها و شرکت های غربی که به خاطر 
داشتند  فعالیت  خود  مردم  حمایت  تشدید  و  حفظ 
موضوع  به  ارتباط  در  را  کیفیت  با  بسیار  تولیدات 
روانی  جنگ  و  تبلیغات  می کردند.  ارایه  افغانستان 
تهیه  افغانی  برای مخاطبین  آنچه  با  در الیه جهانی اش 
مقایسه  قابل  اصال  و  داشت  زیاد  بسیار  تفاوت  می شد 

نبود. 
مخفی  شعار  سوزاند.  را  افغانستان  مردم  جنگ  آتش 
از  بهره گیری  با  باید  امریکا  که  بود  این  امریکایی ها 
پول، توانایی نظامی  و جهانی اش روحیه آزادی خواهی، 
دیانت و شجاعت مردم افغانستان را در خدمت هدف 
از  را  ویتنام  انتقام  و  بدهد  قرار  خویش  استراتژیک 

ارتش سرخ بگیرد. 
در جنگ روانی طرف ها تالش می کنند که ارزش ها، 
اصطالحات، کلمات و مفاهیم را در استحکام موقف 
و مشروعیت خودی و تضعیف طرف مقابل ذهن نشین 
حکومت  هدف  همین  محور  در  سازند.  نهادینه  و 
ضدانقالب،  به عنوان  مجاهدین  به  کارمل  ببرک 
خطاب  مرتجع  و  باندیست  اشرار،  اخوان الشیاطین، 
می کرد. در مقابل مجاهدین به حکومت ببرک کارمل 
کمونیست، وطن فروش، کافر، لعین، ملحد، شاه شجاع 
دوم و پلید خطاب می کردند. استفاده از کلمات دور از 

عفت کالم در جنگ روانی دو طرف کم نبود. 
به نظر می رسید،  تقریبا حتمی   پیروزی مجاهدین  وقتی 
مشاور امنیت ملی دولت امریکا »زیبیگنیو برژینسکی« 
در یکی از سفر هایش به پاکستان در میان مهاجرین افغان 
حضور یافته و با سردادن نعره تکبیر از آن ها خواست بر 
ضد نیرو های بی خدا و ضد دین ارتش سرخ بجنگند و 
کشور خود را آزاد سازند. شاید امریکایی های امروز با 

دیدن همان صحنه و تصاویر بخندند. 
در جنگ روانی که در محور قضیه افغانستان در سطح 
جهانی آغاز گردیده بود، پای  هالیود یا امپراطوری نرم 
غرب نیز کشانیده شد. سیلور ستالون که بیشتر مردم او 
یکی  نقش  در  می شناسند  »رامبو«  فلمی اش  اسم  به  را 
از فرماندهان و فاتحان جهاد فلم ساخت و نقش بازی 
کرد. امریکایی ها نیاز داشتند از دید روانی خودشان را 
از هر دید در جبهه برتر ببینند. من این بخش را چنین 

پایان می دهم »بی چاره ریاست هفت خاد«.
ادامه دارد
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حالی که کشور های عمده که در حمایت از جهاد قرار 
برنامه های  پشتو  فارسی و  به زبان های  داشتند هر یک 
رادیویی بر ضد ارتش سرخ و اشغال افغانستان داشتند. 
و  تجرید  در  دیپلوماتیک،  و  جهانی  سطح  در  مسکو 
امنیت  دایم شورای  بود. چهار عضو  گرفته  قرار  انزوا 
ملل متحد بر ضد این تجاوز موقف استراتژیک، سیاسی 
و عملیاتی داشتند. کشور های امریکا، انگلیس، فرانسه 
و چین از جهاد حمایت می کردند و غرب در پهلوی 
نیروی های  برای  خودی  مطبوعات  استقامت دهی 
مجاهدین، در زمینه های جنگ روانی نیز کمک هایی 
که  می دادند  انجام  حمایوی  پروژه های  عنوان  زیر  را 

شامل واحد های خبرسازی، فلم سازی و تبلیغی بود. 
این عملیات وسیع و گسترده که یک هدف  برابر  در 
داشت ولی به صورت غیرمتمرکز و چندجهته کابل را 
اطالعاتی  خدمات  هفتم  ریاست  بود،  داده  قرار  نشانه 
دولتی قرار داشت. در پهلوی آن یک مدیریت عمومی 
 در اداره اول که فعالیت بیرون مرزی داشت نیز زیر نام 

»تدابیر فعال« ایجاد گردیده بود. 
و  فرهنگی  نهاد های  که  داشت  وظیفه  هفتم  ریاست 
مطبوعاتی دولت افغانستان را زیر نظر داشته باشد و بر 
نطاقان،  قلم بدستان،  ادارات،  این  کارمندان  تک تک 
فلم سازان و هر کس دیگر که به هر نحوی در بخش 

فرهنگی فعالیت داشت دوسیه ایجاد کند. 
بخش های  برای  که  داشت  وظیفه  هم چنین  اداره  این 
فرهنگی دولت گاه و ناگاه سوژه تبلیغاتی ایجاد کند. 
در ادبیات سیاسی به این نوع نظام ها لقب »پولیسی« را 
اطالعاتی می بیند.  از دید  پدیده ای  به هر  می دهند که 
جلوه  غیرانسانی  هفت،  ریاست  دیگر  اساسی  محور 
مردم  انظار  و  اذهان  در  مجاهدین  فعالیت های  دادن 
بزرگ،  شهر های  در  اداره  این  دومی   واحد های  بود. 
ادارات دولتی و والیت ها در بن بست به سر می بردند. 
پژوهش هایی که بعدا من انجام دادم، نشان می دهد که 

استراتژی و روش اقدام در خدمات اطالعات دولتی
با آن که از نگاه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی افغانستان 
بالک  کشور های  با  هیچ،  یا  و  اندک،  بسیار  شباهت 
روس ها  آن هم  با  اما  داشت،  وارسا  پیمان  یا  شرق 
تشکیالت خدمات اطالعات دولتی )خاد( را در زمان 
داکتر نجیب اهلل کامال از آن کشور ها تقلید کرده بودند. 
شماری از ادارات، بنا بر نداشتن وفق به وضعیت عینی 
جامعه و دولت در افغانستان کارایی و موثریت نداشت. 
ناگفته نباید گذاشت که شمار دیگری از ادارات خاد 
هنوز  استقامت  و  محتوا  در  نسبی  تغییر  و  نام  تغییر  با 
وجود دارند و موثر هستند. یکی از استقامت های مهم 
و  فرهنگی  فعالیت های  بر  کنترول  خاد،  در  اساسی  و 
مطبوعاتی بود که توسط اداره هفتم آن زمان به پیش 

برده می شد. 
حکومت ببرک کارمل از دید تبلیغاتی و جنگ روانی 
بود.  گرفته  قرار  گسترده  و  بزرگ  بسیار  تهاجم  زیر 
پاکستانی ها در  امریکایی ها و  روش جنگی روانی که 
حمایت از جهاد مردم افغانستان ایجاد کرده بودند، در 
هدف  اما  بود.  غیرمتمرکز  تاکتیکی  یا  موردی  حوزه 
تمامی  فعالیت های جنگ روانی که در ادبیات روسی 
این که  آن  و  بود  یکی  می گویند  فعال«  »تدابیر  را  آن 
حکومت  مشروعیت  کنند،  تضعیف  را  رژیم  روحیه 
ببرک کارمل را زیر سوال ببرند و محاصره روانی ضد 
کابل را شدیدتر سازند. عین کار را باید خاد در برابر 

مجاهدین انجام می داد. 
بدون شک  که  بسیار گسترده  هجوم  این  برابر  در  اما 
زمینه های اجتماعی، دینی و سیاسی برای آن در داخل 
کشور وجود داشت، روش اقدام و استراتژی حکومت 
بود.  شوروی  از  تقلیدشده  و  متمرکز  کارمل  ببرک 
به  پیمان وارسا  از کشور های شامل در  مثال هیچ یک 
مردم  یا  و  کابل  دولت  برای  فارسی  و  پشتو  زبان های 
در  نداشتند،  تبلیغی  و  رادیویی  برنامه های  افغانستان 

»نقش استخبارات در جنگ های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان از دوره
 نور محمد تره کی تا حامد کرزی«

 قسمت نهم
 امراهلل صالح
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فکر کنید اشرف غنی به نمایندگی از  دای چوبانی
ملت افغانستان از طالبان عذرخواهی 
کرد. به نظر شما طالبان در پاسخ چه 
»خواهش  می گویند:  می گویند؟ 
که  همین  صاحب!  حاجی  می کنیم 
اشتباه خود  به  افغانستان  شما و ملت 
می کند.  کفایت  ما  برای  بردید  پی 
لخشیدن  ملت  از  گفته اند  قدیما  از 
شما  که  حاال  بخشیدن.  طالبان  از  و 
یکی-  کردید،  قبول  را  خود  اشتباه 
ریش سفید  و  مال  و  گوسفند  دو 
بیایید،  پاکستان  به  و  بگیرید  را 
بین خود حل و فصل  را  انشااهلل قضیه 
می کنیم.« اگر یک فیصد هم احتمال 
اشرف غنی  برابر  در  طالبان  برود که 
حاضریم  ما  بگیرند،  موضع  چنین 
بیندازیم  خود  دهن  در  سیاه  خاک 
بزنیم و موقتا  و در گوشه ای چمباته 
می دانم  حاال  همین  از  من  بمیریم. 
عذرخواهی  برابر  در  طالبان  که 
اشرف غنی چه خواهند گفت. چیزی 

شبیه این:
و دست نشانده  تقلبی  »رییس جمهور 
از  بعد  باالخره  انگلیس  و  امریکا 
برد  پی  خود  اشتباه  به  سال  چهارده 
وقت  هیچ  باطل  که  پذیرفت  و 
هیات  شود.  پیروز  حق  بر  نمی تواند 
خود  جلسه  در  طالبان  رهبری 
را  آقا  این  فریب  که  نمودند  فیصله 
نخورند و به جای آن شوربا بخورند. 
اگر  که  است  گفته  امیرالمومنین 
اشرف غنی واقعا می خواهد از طالبان 
باید  خودش  کند،  معذرت خواهی 
از  یکی  و  بیاید  کویته  به  شخصا 
شورت های  یا  و  واسکت ها  این 
ساچمه دار را بپوشد و وقتی به کاخ 
سفید می رود، اوباما را در بغل بگیرد 
آن،  غیر  در  بدهد.  فشار  را  و دکمه 
به  خندیدن  فقط  معذرت خواهی 
و  است.  امیرالمومنین  و چشم  ریش 

من اهلل توفیق« 
این  در  کرده ام  سعی  من  البته 
باشم.  مودب  خیلی  احتمالی  پاسخ 
اصول  که  نیستند  من  مثل  طالبان 
کنند.  مراعات  را  روزنامه نگاری 
از  می نویسند،  پاسخ  وقتی  آن ها 
قالب  در  دشنام  تولیدات  آخرین 
می کنند  استفاده  مدرسه ای  ادبیات 
که هم لعل به دست آید و هم دل یار 

بترکد. 

پاسخاحتمالیمعذرتخواهی
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آن گونه که قاتلین او ادعا می کنند، کشتنش جایز بود؟ 
بردن  سوال  زیر  هدفش  که  قرآن  به  عمدی  توهین 
حقانیت آن باشد، در نزد علمای دین اهانت به مقدسات 
و اغلب حکمش ارتداد است. در صورت اثبات ارتداد، 
مهم  مرجع  نیشابوری،  است. غالم رضا  قتل  فرد  جزای 
شیعه در این باره در کتاب »استفتائات قرآنی« می گوید: 
»اگر توهین و فحاشي ]به قرآن[ از روي عصبانیت باشد 
و عصبانیت به حدي بوده که از خود بي خود شده، باید 
توبه کند. ولي اگر از روي قصد و اراده بوده و ناشي از 
عداوت با پیامبر یا امامان باشد، محکوم به نحس بودن 
بر  عالوه  کند،  برگشت  رسالت  انکار  به  اگر  و  است 
هر صورت  در  و  است  ارتداد  به  محکوم  بودن  نحس 
وظیفه کساني که متوجه مي شوند، این است که نهي از 
منکر نمایند و از او اجتناب کنند تا حاکم شرع تکلیف 

او را روشن کند.«
کتاب  در  نجفي  محمدحسن  شیح  همین گونه  به 
»جواهرالکالم في شرح شرایع االسالم« نوشته: »هرفعلي 
که صراحتا بر مسخره کردن دین واهانت به آن و دست 
مانند  است  ارتداد  موجب  کند،  آن داللت  از  کشیدن 
لگدمال  و  کردن  پاره  و  نجاست  در  قرآن  انداختن 

نمودن.« 
آن  در  بود،  شده  مرتد  فرخنده  که  بپذیریم  اگر  حتا 
چگونه  شریعت  در  او  برای  مجازات  اجرای  صورت 
اگر  که  باورند  این  به  اغلب  تسنن  اهل  علمای  است. 
مهلت  عقایدش  بازبینی  برای  قاضی  از  مرتد  شخص 
و  بماند  حبس  در  روز  سه  تا  است  مستحب  بخواهد، 
اگر شده توبه کند. در صورت توبه نکردن کشته شود. 
شافعیان دادن این مهلت را در هر صورت، حتا در نبود 

درخواست از طرف متهم واجب می دانند. 
مولوی حافظ محمد عبدالحی در کتاب »شرح الوقایه« 
از  باید  شد  مرتد  مسلمانی  اگر  می نویسد:  باره  این  در 
که  صورتی  در  و  گردد،  باز  اسالم  به  تا  خواست  او 
شبهه ای داشته باشد باید شبهه او برطرف گردد، چه این 
که ممکن است ارتداد او ناشی از مشکل عقیدتی باشد 
این  و  او کوشید  مشکل  در حل  باید  این حال  در  که 

روش به مراتب مفسده و دشواری هایش کم تر از کشتن 
فرد است. مگر این که گفته شود برطرف ساختن شبهه 
چنین شخصی واجب نیست، زیرا دعوت و پیام اسالم 
به او رسیده است. بنابراین باید سه روز او را در زندان 
نگاهداشت اگر توبه کرد رها می شود و اگر توبه نکرد 

پس از سه روز به قتل می رسد. 
اما در قضیه فرخنده شرایط باال صدق نمی کند چون از 
آن جا که جزییات قضیه تا بعدها به درستی روشن نشد، 
مرتد بودن او هم قطعی به نظر نمی رسید. از جانبی، قرآن 
اصل توبه را مهم دانسته و باالی آن پس از ارتکاب گناه 
در عالم نادانی، تاکید ورزیده است. از آن جا که به باور 
مفسرین هر گونه گناهی از روی نادانی و جهل صورت 
می گیرد، اگر چه به عمد باشد، راه توبه و درخواست 
به همین گونه  برای هیچ گونه گناهی بسته نیست.  عفو 
در یک گفتار پیامبر که ترمذی از بی بی عایشه روایت 
تا یک  تا حد توان تالش کن  او گفته است:  می کند، 
چاره ای  اگر  کند.  پیدا  نجات  مجازات  از  مسلمان 
موجود باشد که بتواند از مجازات او پیش گیری کند، 
به همان چاره برای حل موضوع توجه شود. چون برای 
بخشایش  به  حکم  اشتباها  که  است  بهتر  ]قاضی[  امام 

بدهد تا اشتباها به مجازات حکم کند. 
از طرفی، سوختاندن محکوم به ارتداد حتا در صورت 
چهره های  برخی  و  نشده  دانسته  جایز  جرمش،  اثبات 
سعودی  اعظم  مفتی  جمله  از  اسالم،  جهان  سرشناس 
سوختاندن انسان را حرام اعالم کرده اند. اگر او قبل از 
آتش زدن مرده بود، میت را در اسالم آتش نمی زنند 
اثبات شود  اگر  و زیر خاک دفن می کنند. در ضمن، 
که فرخنده از بیماری روانی رنج می برده، شرایط فقهی 
نمی کند چون  او صدق  قسمت  در  ارتداد  برای حکم 
از  مهم تر  است.  ارتداد  شرایط  از  یکی  عقل  داشتن 
مسلمان های  تشیع که  و  مذاهب حنفی  در  این که  همه 
هیچ گاهی  مرتد  زن  مذهب اند،  دو  این  پیرو  افغانستان 

کشته نمی شود و مجازاتش حبس است. 
دیده می شود که این قتل دالیل محکم دینی ندارد، پس 
پاسخ در کجاست و انگیزه اصلی در کجا نهفته است؟ 
این قتل در جرایم فردی نمی گنجد و شاید آن هایی که 
در آن سهم گرفتند، قادر نباشند به تنهایی به آن دست 
بزنند. بیشتر این گروه های بزرگ است که به جنایات 

آنی و بی اختیار دست می زنند. 
در روانشناسی گروهی باور به این است که فرد عادی 
فردی اش  قدرت  می گیرد،  قرار  گروه  یک  در  وقتی 
ویژگی  هر  با  می دهد؛  از دست  را  تصمیم گیری  برای 
علمی  نژاد، سطح  هر گونه  باشد،  پیشه ای که  هر  از  و 
از  در گروه  تفاوت هایش  همه ی  تقریبا  سنی،  و گروه 
از  جمعی  عملکرد  و  گروه  روانی  تاثیر  می رود.  میان 
خود ویژگی هایی را نشان می دهد که فراتر از مجموعه 
خصوصیات افراد ی  است که در آن جمع شده اند. در 
شکل یک گروه، افراد رفتاری دارند که در تنهایی با 
آن بیگانه هستند. این از آن جهت است که فرد در میان 
جمعی از انسان های دیگر و محض به خاطر بزرگی یک 
گروه، قدرتی به مراتب بزرگ تر به خود قایل می شود 
و خویشتن داری و تواضع را کنار می گذارد. او می بیند 
شد.  نخواهد  او  متوجه  مسوولیتی  گروه،  وسط  در  که 
بازدارنده ای  است که  این حس مسوولیت همان عامل 

در تنهایی از ارتکاب جرم پیش گیری می کند.
یک شخص در میان انبوهی از مردم با خاطر راحت تر 
به جنایت دست می زند، چون فکر می کند که می تواند 
خود را در بین دیگران ُگم کند و هویتش را پنهان نگه 
بدارد. او از این طریق از مصونیت ذهنی بیشتری برای 
ارتکاب جرم برخوردار می شود، حتا اگر نداند هدف 

جرم چیست و چرا به طرف آن کشانده شده است. 

تاکنون خبر و جزییات کشته شدن و آتش زدن فرخنده 
تقریبا به همه رسیده است. حادثه ای که در کشوری مثل 
افغانستان با حادثات خونبار هرروزه اش، همه را مبهوت 
نزدیکی مسجد شاه دو  ساخت. مردهای خشمگین در 
او را آتش  را لت وکوب کردند و جسد  شمشیره زنی 
زدند. او متهم به سوختاندن قرآن شده بود اما شواهدی 
را غلط  اتهام  این  از محل حادثه جمع آوری شده،  که 
ثابت می کند. گفته می شود که او قصد داشته تعویذی 
را که مالی مسجد به وی داده است، آتش بزند. خانواده 
فرخنده گفته  که او از صحت روانی درستی برخوردار 
نبود اما در اظهارات تازه، گفته  شده که پولیس پدر او 

را مورد فشار قرار داده است تا چنین حرفی بزند. 
چه  نداشته.  سابقه  اخیر  سال های  در  واقعه ای  چنین 
چنین  به  را  بزرگ  گروه  یک  می تواند  انگیزه هایی 
توجیه  جنایت  این  آیا  بسازد؟  وادار  هولناکی  جنایت 

دینی دارد یا خیر؟ 
معموال پس از رویدادهای این چنینی به نرمش و مدارا 
به  استناد  با  پافشاری می شود. مسلمان ها  اسالم  در دین 
را  او  در حیات  توهین  موارد  اسالم،  پیامبر  سرگذشت 
یادآوری می کنند و به همین گونه به آیات بی شماری 
که در آن ها به بردباری و نرم خویی توصیه شده، اشاره 

می کنند. 
شیخ محمد قرضاوی، متفکر پرنفوذ اهل تسنن بارها در 
پی نشر کاریکاتورهای پیامبر اسالم، جوامع مسلمان را 
از  پیروی  آن ها  به  و  فراخوانده  از خشونت  اجتناب  به 

اخالق پیامبر را یادآوری کرده است. 
که  را  موضوعاتی  به  توهین  دیگر،  کارشناسان  برخی 
به خداوند مربوط می شود، جزیی از گناهانی محسوب 
خواهد  تعیین  جزا  برای شان  که خداوند خود  می کنند 
کرد و جزا برای آن ها از توانایی انسان  بیرون است. از 
همین بابت خدواند به کرات به پیامبر فرمان داده است 

تا در برابر این گونه خطاها با حوصله مندی رفتار کند. 
را  آن  علما  که  است  موضوعی   قرآن  سوزاندن  اما، 
توهین به مقدسات تلقی می کنند. سوال این جاست که 
اگر فرخنده واقعا نسخه ای از قرآن را هم سوختانده بود، 

آتشزدنیکزن
ریشهیابییکجنایتگروهی
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در روانشناسی گروهی باور به این است که فرد عادی وقتی در یک گروه 
قرار می گیرد، قدرت فردی اش برای تصمیم گیری را از دست می دهد؛ 

با هر ویژگی و از هر پیشه ای که باشد، هر گونه نژاد، سطح علمی و گروه 
سنی، تقریبا همه ی تفاوت هایش در گروه از میان می رود. تاثیر روانی گروه 
و عملکرد جمعی از خود ویژگی هایی را نشان می دهد که فراتر از مجموعه 

خصوصیات افراد ی  است که در آن جمع شده اند.
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آتش زدن یک زن...
زه با زن ستیزی  جام والیبال شهید فرخنده، برای مبار

وز در آزادی تهران افغانستان- ایران امر

گروه		خود	 که	در	هنگام	هیجان،	 بیشتر	دیده	شده	
فرد	 از	 نازل	تر	 	 معموال عقالنیتش	 و	 می	یابد	 فردیت	
و	 احساسات	 از	 بیشتر	 عملکردش	 چون	 است،	
گروه	خیلی	 هیجان	منشا	می	گیرد	تا	اندیشه	و	تفکر.	
رفتارهای	 مفهوم	 است.	 تلقین	پذیر	 آسان	 و	 زود	
گروه	را	هرچند	اعضای	آن	به	خوبی	ندانند،	 یک	
یک	دیگر	 برای	 و	 می	کنند	 عمل	 آن	 به	 سرعت	 به	
انتقال	می	دهند.	از	تظاهرات	عمومی	در	جاده	های	
و	 مجلس	 یک	 در	 زدن	 کف	 تا	 گرفته	 شهر	 یک	
جنایات	 مثل	 جمعی	 خشونت	های	 همین	گونه	 به	
انسانی	 گروه		های	 فرخنده،	 قتل	 اینک	 و	 داعش	
می	دهند.	 نشان	 خود	 از	 را	 خصوصیاتی	 چنین	
انسان	ها	عادی		است.	مهم	 رفتاری	در	میان	 چنین	
را	چه	 رفتار	 این	 اول	 و	جرقه	 که	چاشنی	 است	 آن	
یک	 در	 وقتی	 افراد	 می	سازد.	 شعله	ور	 انگیزه	ای	
مثل	 تقریبا	 را	 آن	ها	 عقالنیت	 می	گیرند،	 قرار	 گروه	
کنش	آنی	 حیوان	های	دیگر،	در	برابر	این	انگیزه			ها	وا

و	نسنجیده	نشان	می	دهد.
انگیزه	های	 کثرا	عقاید	و	چارچوب	فکری	جامعه	 ا
بنیادی	برای	آغاز	یک	عمل	خوب	یا	جنایتکارانه	
سنن،	 باورها،	 اندیشه	ها،	 می	گذارند.	 اختیار	 در	 را	
متمادی	 که	در	نسل	های	 و	عقاید	اجتماعی	 عرف		
را	می	توانند	 افراد	 افتاده	اند،	ذهنیت	 در	جامعه	جا	
اعمال	 خوب	ترین	 و	 زشت	ترین	 طرف	 به	 هم	زمان	
مردهایی	 فرخنده،	 مورد	 در	 مثال،	 کنند.	 هدایت	
توانسته	اند	 فقط	 بودند	 دخیل	 حادثه	 این	 در	 که	
اهانت،	سوختاندن،	 قرآن،	 میان	 شتابزده	 رابطه	ای	
این	دست	 از	 نمادهای	دیگری	 و	 زن،	مسجد،	مال	
کنند	و	این	نمادها	در	جامعه	ای	 در	ذهن	شان	ردیف	
که	 کافی	تاثیرگذار	هستند	 مثل	افغانستان	به	حدی	
بارها	 بسازند.	 وادار	 کنش	 وا به	 را	 بزرگی	 دسته	های	
سوزاندن	 به	 کنش	 وا در	 که	 شده	 دیده	 گذشته	 در	
عمدی	 چه	 غربی،	 کشورهای	 در	 قرآن	 نسخه	های	
افغانستان	 مثل	 اسالمی	 کشورهای	 در	 اشتباهی،	 یا	

تظاهرات	خونینی	برپا	شده	است.	
تصامیم	 باالی	 منطقی	 سنجش	های	 تحمیل	
اغلب	 این	 و	 نمی	رسد	 به	نظر	 آسانی	 کار	 نیز	 گروهی	
سیاسی،	 دینی،	 ارزش	های	 از	 کلی	 برداشت	های	
که	عملکرد	 فرهنگی،	اجتماعی	و	اقتصادی	هستند	
گروهی،	قادر	 گروه	را	جهت	می	بخشند.	منطق	 یک	
کثریت	جامعه	 ا بپردازد،	چون	 به	جزییات	 نیست	
هر	چند	 اندیشه	 و	یک	 نیست	 عالی	 تفکر	 به	 قادر	
افراد	 فهم	 برای	 باید	 باشد،	 که	 هم	 	 واال و	 متعالی	
ک	شود	و	در	 عادی	از	جزییات	و	باریکی	هایش	پا
کلی	گویانه	و	مبالغه	آمیز	به	جامعه	ارایه	شود. الفاظ	

قتل	 باره	 در	 اسالم	 دین	 نیست	جزییات	 مهم	 پس	
برداشت	 که	 است	 این	 مهم	 می	کند،	 کمی	 چه	 او	
عموم	از	عقایدشان	چگونه	است.	در	قتل	فرخنده،	
جزییات	و	احکام	دینی	نمی	توانست	مدنظر	باشد.	
	 آنچه	پیرامون	مجازات	برای	اهانت	به	قرآن	در	باال
تذکر	رفت	و	از	تطبیق	مجازات	ارتداد	یادآوری	شد،	
مهم	 جرم	 اجرای	 لحظه	 در	 زن	 این	 قاتلین	 برای	
نبود،	جدا	از	این	که	بیشتر	آن	ها	شاید	اصال	از	آن	خبر	
روش	های	 از	 وسط	 آن	 در	 گر	 ا هم	 کسی	 نداشتند.	
گاهی	می	داشت،	 اسالمی	برای	برخورد	با	فرخنده	آ
گروه	منحل	 یا	باید	در	لت	وکوب	سهم	می	گرفت	و	در	
بی	نصیب	 جمعی	 جنون	آمیز	 رفتار	 از	 یا	 می	شد	

و	 فرخنده	 شهید	 از	 تجلیل	 مناسبت	 به	 که	 مسابقاتی	 در	
کابل	 گرامیداشت	یاد	وی	برگزار	شد،	پنج	تیم	والیبال	بانوان	شهر	

حضور	یافته	و	به	مدت	سه	روز	با	هم	به	رقابت	می	پردازند.
از	مسابقات	ورزشی	می	باشد	 اولین	دوره	 رقابت	ها	 از	 این	دوره	

گرامیداشت	از	یاد	شهید	فرخنده	برگزار	می	شود. که	برای	
مسوولین	سازمان	انکشافی	ورزش	و	جوانان	با	برگزاری	یک	دوره	
مسابقات	والیبال	به	تجلیل	از	شهید	فرخنده	پرداخت	و	اعالم	
سالروز	 در	 همه	ساله	 دارند	 نیز	قصد	 آینده	 در	سال	های	 که	 کرد	
شهید	 خاطره	 و	 یاد	 مسابقات،	 همچو	 برگزاری	 با	 حادثه،	 این	

گرامی	بدارند. فرخنده	را	
و	 ورزش	 انکشافی	 سازمان	 رییس	 دشتی،	 ضیا	 سیدمحمود	
طول	 در	 دارند	 نظر	 در	 که	 داشت	 اظهار	 مورد	 این	 در	 جوانان	
خاطره	 و	 یاد	 رقابت	ها	 این	 برگزاری	 با	 هم	 آینده	 سال	های	

گرامی	بدارند. فرخنده	را	
نزدیک،	 آینده	 که	در	 اظهار	داشت:	می	خواهیم	 وی	هم	چنان	
کشورهای	 تیم	های	 از	 و	 بسازیم	 بین	المللی	 را	 رقابت	ها	 همین	
مختلف	برای	حضور	در	این	رقابت	ها	دعوت	به	عمل	بیاوریم.

آخرین	 در	 افغانستان	 سال	 	23 سن	 زیر	 فوتبال	 ملی	 تیم	
دیدارش	در	مسیر	راه	یابی	به	رقابت	های	فوتبال	المپیک	
2016	ریودوژانیروی	برازیل،	امروز	ساعت	پنج	بعد	از	ظهر،	
به	 تهران،	 شهر	 آزادی	 نفری	 هزار	 یک	صد	 ورزشگاه	 در	

مصاف	تیم	ملی	ایران	می	رود.
گذشته	 کشور	از	سه	دیدار	 تیم	ملی	فوتبال	زیر	سن	23	سال	
خود	در	این	رقابت	ها،	یک	پیروزی،	یک	تساوی	و	یک	

شکست	به	دست	آورده	است.
حضور	 در	 افغانستان	 فوتبال	 سال	 	23 زیر	 ملی	پوشان	
گران	افغانستان	مقیم	ایران،	در	دیدار	اول	با	 پرشور	تماشا

اطالعیه شرکت ساختمانی پروبلت

که  کیلومتر   9.2 طول  به  فنس  به  مربوط  مواد  پروبلت  ساختمانی  »شرکت 

مربوطه  لوازم  سایر  و  خاردار  سیم  شیپ"،  "وی  پایه ی  فنس،  جالی  شامل 

که قصد  می باشد را به داوطلبی می گذارد. اشخاص، شرکت ها و ارگان هایی 

خریداری این مواد را داشته باشند، می توانند الی April 01. 2015  با تلیفون 

نمبر  0778435644  و یا به ایمیل آدرس 

ahmad.faisal@probuiltconstructionfirm.com  تماس حاصل نمایند.«

نمی	تواند	 فرد	 حالت	 این	 در	 اغلب	 می	ماند.	
بدهد	 کردارش	دخالت	 در	 را	 وسوسه	های	عقالنی	

گروه	منحل	می	شود.	 و	در	
کلی	از	باورهای	جاافتاده	 که	برداشت	های	 از	آن	جا	
تشکیل	 را	 گروهی	 رفتار	 قالبندی	 حالتی	 چنین	 در	
می	دهد،	نیاز	است	تا	چنین	برداشت	هایی	اصالح	
که	جامعه	باز	هم	در	یک	اقدام	 شود.	دیده	می	شود	
دست	 مختلف،	 مکان	های	 در	 چه	 گر	 ا گروهی،	
رسانه	های	 در	 زده	اند.	 قتل	 این	 برابر	 در	 کنش	 وا به	
کرده	اند	و	در	 مختلف	این	عمل	را	جنایت	خطاب	
نکوهش	آن	مقاالتی	نوشته	شده	است.	یک	جریان	
که	خود	 گرفته	 در	جامعه	شکل	 مخالف	خشونت	
مثل	 است.	 یافته	 بنیان	 دیگری	 ارزش	های	 باالی	
از	 دوری	 مدنی،	 و	 مسالت	آمیز	 شیوه	های	 به	 باور	
کثرت	گرایی،	 به	عقاید	دیگران،	 خشونت،	احترام	
قایل	 ستیزه	جویی،	 جای	 به	 فرهنگی	 کنش	گری	
این	 این.	 امثال	 و	 زن	 به	 ابتدایی	 حقوق	 شدن	
توانسته		 و	 است	 جامعه	 محصول	 نیز	 ارزش	ها	
گروه	های	 برای	 را	 انگیزه	نخستین	 و	 همان	چاشنی	

اجتماعی	به	وجود	بیاورد.
برای	پیش	گیری	از	وقایعی	مثل	قتل	فرخنده،	قوانین	
جرمی	می	تواند	راه	حل	فوری	را	نشان	بدهد	و	قاتلین	
او	را	به	جزا	برساند.	اما	برای	پیش		گیری	درازمدت	از	
دوم	 دسته	 ارزش	های	 تا	 است	 الزم	 وقایعی،	 چنین	
روان	 ماهیت	 و	 بیابد	 گسترش	 جامعه	 در	 محکم	تر	

جمعی	را	تشکیل	بدهد.	
از	این	حادثه	به	نشر	رسیده	 که	 در	ویدیوهایی	هم	
که	با	خشونت	فرخنده	 دیده	می	شود	در	میان	آنانی	
را	لت	و	کوب	می	کنند،	بیشتر	جوانانی	بین	بیست	تا	
کابل	 اهالی	شهر	 از	ظاهر	 و	 سی	سال	دیده	می	شود	
	 که	معموال و	والیات	 از	اطراف	 نه	 به	نظر	می	رسند،	
در	چنین	 می	شوند.	 متهم	 مذهبی	 به	خشونت	های	
سن	و	سالی،	افراد	استعداد	بیشتری	برای	تبهکاری	

از	خود	نشان	می	دهند.	
تولیدات	 راه		 از	 تبهکارانه	 عادت	های	 ترویج	
در	 تبهکار	 شخصیت	 به	 گذاشتن	 ارج	 و	 رسانه	ای	
قهرمانان	 به	 را	 الگوهای	جنایت	پیشه	 فرهنگی،	 هر	
اخیر	 سال	 چند	 در	 ما	 می	سازد.	 مبدل	 اجتماعی	
مبتذل	ترین	 تلویزیونی	 سریال	های	 که	 دیده	ایم	
به	 کابل	 بینندگان	 برای	 را	 خارجی	 برنامه	های	
از	 نخواهی	 خواهی	 جامعه	 گذاشته	اند.	 نمایش	
که	 شخصیت	های	این	سریال	ها	و	الگوهای	دیگری	
گذاشته	می	شود،	تاثیر	می	پذیرد،	تربیه	 در	اختیارشان	
می	شود	و	رشد	می	یابد.	یک	فرد	عادی	قادر	نیست	
برخی	 چه	 گر	 ا بزند،	 جنایت	 به	 دست	 تنهایی	 به	
روانشناسان	اجتماعی	خصوصیات	مادرزادی	را	در	
بیشتر	 که	 دانسته	اند	 مهم	 افراد	 در	 جرمی	 استعداد	
کثرا	شرایط	اجتماعی	 این	نظریات	رد	شده		است.	ا
که	به	خود	 کسی	 از	افراد	عادی،	تبهکار	بار	می	آورد.	
اسباب	 قبال	 بزند،	 جنایت	 به	 دست	 می	دهد	 حق	
کرده	است	در	غیر	آن	زیر	 تسالی	خود	را	ذهنا	فراهم	
را	 اسباب	 این	 متالشی	خواهد	شد.	 فشار	ضمیرش	
فرهنگش	برایش	فراهم	می	کند.	مثال	خود	را	در	نقش	
بازده	های	 و	 سریال	ها	 این	 شخصیت	های	 از	 یکی	
کردن،	 تقلید	 را	 جرم	 اجرای	 و	 زدن	 جا	 فرهنگی	
گریز	از	سنگینی	جرم	 شیوه	ای	رضایت	بخش	برای	

است.	آوردن	اصالح	در	این	بخش	نیز	مهم	است.

گول	مغلوب	فلسطین	شد.	 دو	
تیم	نیپال	دومین	حریف	افغانستان	در	این	رقابت	ها	بود	
گول	از	سد	این	تیم	 کشور	با	دو	 که	فوتبالیست	های	جوان	
گذشتند	و	در	دیدار	سوم	هم،	تیم	قدرتمند	عربستان	مقابل	
کاری	از	پیش	نبرد	و	با	تساوی	بدون	 امیدهای	افغانستان	

گول	متوقف	شد.
پرشمار	 حضور	 دیدارها	 این	 در	 توجه	 جالب	 نکته	
روی	 شدت	 به	 که	 بوده	 ایران	 مقیم	 افغان	 گران	 تماشا
گذاشته	 جای	 بر	 منفی	 تاثیرات	 مقابل	 تیم	های	 روحیه	

است.

گـــــــــهی آ
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ایاالت	 رییس	جمهور	 اوباما،	 بارک	 با	حمایت	 همزمان	
و	 سعودی	 عربستان	 ارتش	 هوایی	 عملیات	 از	 متحده،	
کشورهای	عربی	علیه	شورشیان	حوثی	در	یمن،	 ایتالف	
متحده	 ایاالت	 گفته	اند	 امریکایی	 مقام	های	 از	 گروهی	
عملیات	 این	 به	 بیشتری	 کمک	های	 تا	 می	شود	 آماده	

بکند.
وال	استریت	جورنال،	 روزنامه	 فردا،	 رادیو	 گزارش	 به	
ایاالت	 ارتش	 می	گوید	 امریکایی،	 مقام	های	 از	 نقل	 به	
کمک	های	اطالعاتی،	 متحده	آماده	می	شود	تا	با	افزایش	
بمب	و	سوخت	گیری	هوایی	به	جنگنده	های	حاضر	در	

کمک	بیشتری	بکند. عملیات،	به	آن	ها	
از	سوی	دیگر	برنادت	میهان،	سخنگوی	شورای	امنیت	
گفته	 خبرنگاران،	 برای	 بیانیه	ای	 در	 امریکا،	 ملی	
است	»رییس	جمهور	و	ملک	سلمان	)پادشاه	عربستان	
که	هدف،	ایجاد	ثبات	در	یمن	 سعودی(	در	این	مورد	
ملل	 سازمان	 کمک	 با	 سیاسی،	 گفتگوهای	 طریق	 از	
شورای	 که	 طرف	ها-همانطور	 همه	 حضور	 و	 متحد،	

کنترول	هوتلی	 تا	 نیروهای	دولت	سومالیا	تالش	دارند	
حمله	 هدف	 که	 گیرند	 دست	 در	 موگادیشو	 در	 را	

گرفته	است. شبه	نظامیان	الشباب	قرار	
پایتخت	 الشباب	به	هوتل	»مکه	مکرمه«	در	 در	حمله	

کشته	شده	اند. سومالیا	ده	نفر	
گزارش	بی	بی	سی،	سفیر	سومالیا	در	سوییس	یکی	 به	
دیگر	 اما	 است	 شده	 معرفی	 حمله	 این	 قربانیان	 از	
به	 پنجره	 از	 پریدن	 با	 هوتل	 در	 دیپلومات	های	حاضر	

بیرون	خود	را	نجات	داده	اند.
دیده	 تعلیم	 امریکا	 از	سوی	 که	 سومالیا	 ویژه	 نیروهای	
این	 کنترول	بخش	اعظم	 توانسته	اند	 این	عملیات	 در	

گیرند. هوتل	را	در	دست	
گزارش	ها،	پیکارجویان	الشباب	با	رفتن	 بنا	به	آخرین	
پرتاب	 و	 تیراندازی	 در	حال	 هوتل	 بام	 پشت	 روی	 به	

نارنجک	هستند.
گفته	 یک	فرمانده	پولیس	سومالیا	به	خبرگزاری	رویترز	
کشته	 کنندگان	۹	نفر	بوده		و	شش	تن	از	آنها	 است	حمله	

سخنرانی	 یک	 در	 لبنان،	 حزب	اهلل	 دبیرکل	 نصراهلل،	 حسن	
است؛	 روشن	 یمن	 جنگ	 نتیجه	 که	 است	 گفته	 تلویزیونی	
عربستان	سعودی	شکست	خواهد	خورد	و	مردم	یمن	یک	پیروزی	

انکارناپذیر	به	دست	خواهند	آورد.
یمن،	 پایخت	 صنعا،	 تصرف	 با	 گذشته	 ماه	های	 در	 حوثی	ها	 	
کشورهای	عربی	و	قدرت	های	 که	مورد	حمایت	 کشور	را	 دولت	این	
کردند.	عبدربه	منصور	هادی،	رdیس	 کار	برکنار	 جهانی	است	از	
گریخت	 کشور	 این	 جنوب	 در	 عدن	 شهر	 به	 سپس	 یمن	 جمهور	
که	 اما	حوثی	ها	با	پیشروی	به	سوی	این	شهر	نزدیک	شده	بودند	
کشورهای	 با	حضور	 نظامی	 ایتالف	 تشکیل	 با	 عربستان	سعودی	
قدرتمند	عربی	– اسالمی،	عملیات	هوایی	علیه	شورشیان	حوثی	

کرد. را	آغاز	
کرده	است. ایاالت	متحده	امریکا	نیز	از	این	عملیات	حمایت	

ایران	به	شدت	با	دخالت	نظامی	عربستان	سعودی	و	متحدانش	
که	 گفته	 نیز	 لبنان	 رهبر	حزب	اهلل	 	 و	حاال کرده	 یمن	مخالفت	 در	

عربستان	سعودی	در	این	جنگ	شکست	خواهد	خورد.
گزارش	خبرگزاری	فرانسه،	حسن	نصراهلل	با	 به	نقل	از	رادیو	فردا	و	به	
»ناعادالنه«	و	»غیرقانونی«	خواندن	این	عملیات،	از	رهبران	عربی	

خواست	تا	به	»تهاجم«	علیه	حوثی	ها	پایان	دهند.
به	جز	عربستان	سعودی،	اردن،	مصر،	امارات	متحده	عربی،	قطر،	

توافق	 کرده-	است،	 همکاری	خلیج	فارس	پیش	بینی	
دارند.«

رهبری	 به	 ایتالف	 هوایی	 عملیات	 آغاز	 روز	 همان	 از	
که	رییس	جمهور	 عربستان	سعودی	علیه	شورشیان	حوثی	
کردند،	 سرنگون	 را	 هادی	 منصور	 ربه	 عبد	 کشور،	 آن	
کمک	»اطالعاتی	 گفت	به	این	عملیات	 ایاالت	متحده	

و	لجستیگی«	ارایه	می	کند.
یک	مقام	دفاعی	سعودی	به	روزنامه	وال	استریت	جورنال	
کامل	آسمان	یمن	را،	 کنترول	 کشور	 گفته	است	ارتش	آن	
گرفته	 دست	 در	 هوایی،	 حمالت	 آغاز	 از	 پس	 روز	 دو	

است.
یک	روز	پیش	از	این	جنرال	احمد	عسیری،	سخنگوی	
بود	 گفته	 خبری	 کنفرانس	 یک	 در	 عربستان،	 ارتش	
ایتالف	در	مرحله	فعلی،	برنامه	ای	برای	عملیات	زمینی	
و	 عربستان	 زمینی	 نیروهای	 باشد	 نیاز	 گر	 ا »اما	 ندارد،	
تهاجمی	 هرگونه	 به	 آماده	اند	 برادر	 و	 دوست	 کشورهای	

پاسخ	بدهند.«

شده	اند.
که	یک	 حمله	پیکارجویان	الشباب	هنگامی	آغاز	شد	
از	ساختمان	 در	خارج	 را	 موتری	 انتحاری،	 بمب	گذار	

کرد. هوتل	منفجر	
حمالت	 هدف	 اغلب	 موگادیشو	 هوتل	های	
که	چند	سال	قبل	 پیکارجویان	الشباب	قرار	می	گیرند	
از	پایتخت	سومالیا	بیرون	رانده	شدند	اما	هنوز	مناطق	
خود	 کنترول	 در	 را	 کشور	 این	 جنوب	 در	 روستایی	

دارند.
گفته	است	 یکی	از	سخنگویان	الشباب	به	بی	بی	سی	
از	 زیرا	 گرفت	 قرار	 حمله	 هدف	 مکرمه	 مکه	 هوتل	

مکان	های	مورد	توجه	مقام	های	دولتی	بوده	است.
مکرمه	 مکه	 هوتل	 الشباب،	 سخنگوی	 این	 گفته	 به	

»پایگاه	دولت	است	و	ما	آن	را	هوتل	نمی	دانیم.«
پیکارجویان	الشباب	چند	سال	قبل	از	پایتخت	بیرون	
رانده	شدند	اما	همچنان	مناطقی	از	جنوب	سومالیا	را	

در	دست	دارند.	

کش	نیز	در	این	عملیات	هوایی	حضور	دارند. کویت،	سودان	و	مرا
هدف	از	این	عملیات	»بازگرداندن	قدرت	به	دولت	مشروع	یمن«	

عنوان	شده	است.
که	»این	حق	مظلوم	است،	مردم	 گفت	 اما	دبیرکل	حزب	اهلل	لبنان	

یمن	مقاومت	و	دفاع	می	کنند.«
آقای	نصراهلل	در	عین	حال	خواستار	»راه	حل	سیاسی«	برای	بحران	

شد.
با	وجود	این،	دبیرکل	حزب	اهلل	لبنان	با	خطاب	قرار	دادن	رهبران	
که	آنها	می	خواهند	»هژمونی«	خود	بر	یمن	 گفت	 عربستان	سعودی	

کنند.	 را	مجددا	احیا	
شکست	 آنکه	 از	 قبل	 سعودی	 »رهبران	 افزود:	 نصراهلل	 حسن	
این	است	 آن	 و	 دارند	 پایانی	 تحقیر	شوند	یک	شانس	 و	 بخورند	
است	 باز	 در	 که	 زمانی	 تا	 و	 کنند	 رفتار	 برادر	 مانند	 یمنی	ها	 با	 که	

کنند.« گفتگوها	را	آغاز	
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