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حمله بر مراسم عاشورا؛
دسیسه ناکام

حفیظ اهلل زکی
روز عاشــورا فرصت بی نظیری را فراهم می آورد تا مســلمانان
باردگر از آموزه های انسانی،عرفانی ،اخالقی ،سیاسی و اجتماعی
عاشــورا بهره برده و روحیه عدالت طلبی ،حق خواهی و شایسته
ســاالری را در خود تقویت کنند .امام حســین(ع) بخاطر دفاع
از ارزشهای اسالم راســتین و مبارزه با انحراف و استبداد ،علیه
حکومــت یزید قیام کرد و بیرق مبارزه را در برابر ظلم ،ســتم و
انحراف های عملی حکمروایان وقت برافراشت و تا آخرین قطره
خون خود ایستادگی کرد .حضرت امام حسین (ع) و یاران گرامی
او با شهادت شان در راه حق نه تنها برای مسلمانان بلکه برای همه
آزادیخواهان درس شهامت و آزادگی دادند و پرچم مبارزه علیه
ظلم و بیداد را برای همیشه برافراشته نگهداشتند.
حقیقت دین مقدس اسالم با هر نوع خشونت در تضاد است .اسالم
می خواهد از راه تبلیغ ،منطق ،اســتدالل و خرد ،حقانیت خود را
به جهانیان به اثبات برســاند و تا زمانی که دیگران مسلمانان را
مجبور نکرده باشند ،استفاده از شمشیر برای تقویت دین را مجاز
نمی شمارد .جهاد آخرین انتخاب برای مسلمانان است .زمانی که
دروازه های گفتگو ،استدالل و منطق به کلی بسته شده باشد.
قیام امام حسین (ع) نیز در چنین شرایطی شکل گرفت .شرایطی
بحرانی ،اختناق ،زور ،تهدید و ترور .امام حسین را نیز در انتخاب
یکی از دو امر مخیر گذاشــته بودند :پذیرفتن حکومت نامشروع
و تسلیم شــدن در برابر ظلم و بی پروایی های حاکمان اسالمی
و تن دادن به شــهادت .اما مقام و موقعیت دینی و اجتماعی امام
حســین و نسبت نزدیک آن حضرت به رسول خدا و مهمتر از آن
تکلیف شرعی او اجازه نمی داد تا با تسلیم شدن و بیعت کردن ،به
رفتارها و سیاست های ضد دینی حکومت مشروعیت بخشد .امام
حسین با خونش حقیقت دین اسالم را احیا کرد و باخونش توطیه
ها و دسیسه های شیطانی عمال حکومت نامشروع و میراثی یزید
را برمال کرد.
امروز نیز دشــمنان اسالم با تهدید ،ارعاب و کشتار افراد ملکی و
بی گناه سعی می کنند ،بذر نفاق و دشمنی را در میان مسلمانان
بپاشند و فضای همدلی و اخوت و برادری میان مسلمان افغانستان
را مخدوش ســازند .این اعمال آنها در راســتای تحقق اهداف
دشمنان مردم افغانستان ،ضدیت با آموزه های دین و در مخالفت
با منافع علیای مردم افغانســتان قرار دارد .حمالت تروریستی
که به انگیزه های مذهبی صورت می گیرد ،هم با احکام اســام
ناســازگاری دارد و هم با منافع مردم در تضاد و ناهمخوانی قرار
دارد .به این خاطر مردم افغانســتان با وحدت و یکپارچگی کامل
در برابر این توطیه ها ایســتادگی کرده اند و شیعه و سنی ضمن
محکوم کردن این جنایات ضد بشــری ،بیش از پیش احســاس
همدردی و روحیه همپذیری و وحدت طلبی خود را تقویت کردند
و دسیسه دشمنان اسالم و مردم افغانستان را خنثا ساختند.
گروه های هراس افگن همانطوری که با اشاره استخبارات بیگانه،
اختالفات قومی را در افغانســتان دامن زدند ،این بار کوشیدند تا
با حمالت انتحاری و کشــتار عزاداران امام حسین ،میان مذاهب
اسالمی در این کشور فاصله ایجاد کنند.
در حالی که پیروان هردو مذهب شــیعه و ســنی در طول تاریخ
روابط بسیار نیکی باهم داشته اند و تعامل مثبت مذهبی در میان
پیروان مذاهب اسالمی در افغانســتان در سطح منطقه بی نظیر
بوده است .در سالهای جنگ های داخلی در کشور ،دشمنان تمام
تالش خود را برای تشــدید تضادهای قومــی ،زبانی و مذهبی و
ســمتی در کشور به راه انداختند؛ اما در عرصه اختالفات مذهبی
دشمنان ناکام ماندند و به اهداف خود نرسیدند.
عاشورا و امام حسین تنها مربوط شــیعیان نیست ،بلکه مربوط
همه مســلمانان و فراتر از آن مربوط همه آزادگان و آزادیخواهان
می باشــد .حمله بر مراسم عاشورای حســینی در واقع حمله بر
مقدســات ،باورها و ارزش های تمام مسلمانان و بخصوص مردم
مسلمان افغانســتان است .این حمالت وحدت و همدردی بیشتر
مردم افغانســتان را به دنبال دارد و ســبب هوشیاری و بیداری
بیشــتر مردم از توطیه ها و دسیسه های عمیق و دوامدار دشمن
می گردد.

دستاورد معکوس حمالت انتحاری روز عاشورا برای دشمنان
متأسفانه امسال باردیگر مراسم عزاداری
عاشورا با حمالت انتحاری و انفجاری در
کابل و بلخ ،به شهادت بیش از بیست تن
از شهروندان کشور و زخمی شدن بیش
از هشتاد تن دیگر منجر شد .این حمالت
از یک طرف ماهیت ضد دینی و اسالمی
حمله کننــدگان را به نمایش می گذارند
واز ســوی دیگر عدم پایبندی این گروه
ها را به ارزش های انسانی و بی باکی آنها
را در کشتار بیرحمانه افراد ملکی و غیر
نظامیان به اثبات می رسانند.
با توجه به افزایش ناامنی ها و تهدیدات
گروه های تروریستی ،انتظار می رفت که
مراسم عاشــورای امسال هدف حمالت
تروریســتی قرار گیــرد .منابع معتبر و
رســمی دولتی و خارجی نیز از حمالت
هدفمندانه در دهه محرم در شــهر کابل
خبــر داده بودند که هــدف اولی این
حمالت مراسم عزاداری امام حسین (ع)
بودند .به همین دلیــل گارنیزنیون کابل
مــردم را از تجمعات در ســرک ها منع
کرده بود و در ارتباط با مشکالت امنیتی
هشدار داده بود.
عزاداری امام حســین(ع) صرف نظر از
برخی حواشــی آن که زیاد قابل توجه
هم نیســتند ،یک حق مذهبی و مدنی
اســت که در قانون اساســی کشور این
حق برای شهروندان به رسمیت شناخته
شده اســت .آزادی بیان و آزادی مذهب
و آزادی مراســم هــای مذهبی یکی از
فاکتورهــای مهم حقوق شــهروندی را
تشــکیل می دهد .بدون در نظر داشت
ایــن حقوق اصــل آزادی و برابری معنا
پیدا نمی کند و دموکراســی و عدالت در
جامعه تحقق نمی یابد .زیبایی و گیرایی
دموکراســی و آزادی در همین برگزاری
مراســم های مذهبی و تکثر در گرایش
ها و آداب و رسوم اجتماعی نهفته است.
اگر این آزادی ها بــه هر دلیلی محدود
شود ،جذابیت دموکراسی نیز رو به زوال
می نهد و ســایه دیکتاتوری و ســیطره
فکری عدالت ستیزانه در جامعه گسترش

رضا احسانی

یافته و راه را بــرای تولید یک جامعه تک
صدایی هموار می سازد .از این رو برگزاری
این گونه نه تنها با روح دموکراســی ،تکثر
گرایی ،وحدت و قانــون گرایی در تضاد و
ســتیز قرار ندارند که سبب تقویت ریشه
های همپذیــری در جامعه گردیده و بنیان
های دموکراسی را در کشــور و در میان
اعضای جامعه ریشه دارتر می کنند.
از طرف دیگر اجرای مراســم عاشورا در
افغانستان یک مسأله جدید نیست .مردم
افغانستان اعم از شــیعه و سنی در طول
تاریخ ،دهه محرم را با برگزاری مراســم
سخنرانی ،وعظ ،خطابه ،ختم قران شریف،
نذر و نذورات و روضه خوانی و سینه زنی
گرامی داشــته اند .در ارتباط با قیام امام
حســین(ع) هیچ اختالفــی میان علمای
شــیعه و سنی افغانســتان وجود ندارد و
هردو مذهب بــر حقانیت این قیام تکیه و
تأکید دارند.
در گذشــته تاریخی مراسم عاشورا عالوه
بر مردم عادی پیروان اهل ســنت همواره

مقامــات بلند پایه حکومتــی و مقامات
محلــی به صورت مداوم و گســترده در
مراســم عاشورای که از ســوی شیعیان
برگزار می شدند ،اشــتراک می کردند و
همبستگی خود را با شــیعیان و ارادت
خود را با امام حســین نواسه رسول خدا
(ج) اعالم می داشتند.
روحیه همپذیری میان شــیعه و ســنی
در افغانســتان تاهنوز جلوی بسیاری از
دسیســه ها و توطیه های دشمنان وطن
را گرفتــه و از بســیاری از بدبختی ها
و کشــتارهای نــاروا و ناجایز جلوگیری
کرده اســت .اختالفات مذهبی بهترین
زمینه برای نفوذ دشمنان در میان جامعه
افغانســتان اســت و از اینرو دشمنان
افغانســتان همــواره تالش کــرده که
اختالفات قومی و مذهبی را در افغانستان
دامن بزننــد و به این ترتیب زمینه جنگ
ها و دشمنی ها را در میان اقوام و مذاهب
کشــور فراهم آورند .با آن که دشمنان
درعرصه ترویج نفاق و دشمنی میان اقوام

مؤفق عمل کرده و توانســته از این ضعف
افغان ها بهترین استفاده را در دسترسی
به منافع خــود بنمایند؛ امــا در عرصه
مذهبی بــه دلیل بیداری و هوشــیاری
علمای دلسوز افغانستان مؤفق نشده اند
که تفرقه مذهبی را در کشور دامن بزنند.
حمالت انتحاری در مراســم عاشورا به
صورت واضح اتحــاد ،برادری و همفکری
برادران شیعه و سنی را در کشور ،هدف
قرار داده اســت .دشــمنان می خواهند
بــه این ترتیب اختالفــات مذهبی را در
افغانستان دامن بزنند و پیروان دو مذهب
اسالمی را در این کشور روبروی هم قرار
دهند و یا حداقل اعتمــاد و همکاری و
همپذیری میان آنان را کاهش دهند.
اگرچه شــهادت زنان ،کودکان ،جوانان
و مردان بی گناه کشــور صرف به دلیل
اشتراک در مراســم مذهبی تأسف آور
و دردناک می باشــد ،اما مردم می دانند
کــه عاملین این حمالت هیــچ ربطی به
مردم افغانســتان ندارند .همه می دانند

که این حمالت از سوی گروه های افراطی
و تروریســتی انجام می شوند که به هیچ
قــوم و مذهب اســامی در افغانســتان
ارتباط ندارند .آنان گماشتگان و مزدوران
بیگانگانند که برای پیشــبرد پروژه نفاق،
جنگ ،خشونت و کشــتار در این کشور
فرســتاده شــده اند .این گروه ها تنها
دشمنان شــیعیان نیســتند که پیروان
مذاهب ســنی در سراسر افغانستان نیز از
خشونت و بیرحمی آنها در امان نیستند.
اعالم همدردی برادران ســنی با شیعیان
و محکومیت وســیع این عمل از ســوی
شهروندان کشور به خوبی نشان می دهند
که این حمالت نه تنها سبب بی اعتمادی و
دشمنی میان پیروان مذاهب اسالمی نمی
شــوند که حس همدردی و ضرورت حفظ
وحدت و همبســتگی میان شهروندان را
بیش از پیش برمال می سازد.
این حمالت جز این که خباثت و ذلت افراد
مرتبط با گروه های هراس افگن را نشــان
دهند و سرســپردگی عامالن این حمالت
را به دشمنان افغانستان به اثبات برسانند،
دیگر هیچ تأثیر منفی در مناسبات اجتماعی
و مذهبی مردم افغانستان نخواهند داشت.
این حمالت هیچگاه ســبب کمرنگ شدن
مراســم عزاداری امام حسین نیز نخواهند
شد و بدون تردید همانطوری که درگذشته
مردم افغانســتان علیرغم همه تهدیدات
امنیتی ،مراســم مذهبی خود را برگزار می
کردند ،در آینده با شــکوه تر و گسترده تر
و با انگیزه بیشــتر از قبل این مراسم را در
سایه خرد و عقالنیت و در پرتو آموزه های
دینی و مذهبی برگزار خواهند کرد.
بنابراین دشمنان به هیچ وجه با این گونه
حرکات ددمنشــانه ،نمــی توانند رابطه
مســالمت آمیز و توأم با احتــرام متقابل
میان مذاهب را برهــم زنند و نمی توانند
از شــکوه مراسم امام حســین و عاشورا
بکاهنــد .از اینرو با قاطعیــت گفته می
توانیم که دشمنان در این هدف خود کامال
ناکام بوده و دستاورد معکوس از این گونه
حمالت خونین نصیب می شوند.

مشکالت نیروهای امنیتی؛

از مداخله قشر سیاسی تا فقدان اراده سیاسی
پیام ویدئویی رئیس جمهور غنی که چند
روز قبل از تلویزیون ملی به نشــر رسید
حاوی مطالب مهمی اســت کــه باید مورد
توجه قرار بگیــرد .او در این پیام خود به
مشکالت امنیتی در والیات مختلف اشاره
کــرد .او گفت« :بخش عمده مشــکالتی
که در دو سال گذشــته در قندوز ،هلمند،
ارزگان و ســایر نواحی کشور اتفاق افتاده
است ،ناتوانی سربازان و افسران در مقابله
با دشمن نبوده بلکه سپردن وظایف مهم به
کسانی بوده است که از شایستگی مسلکی
برخوردار نبودهانــد» .رئیس جمهور غنی
عامل آن را مداخالت قشــر سیاسی کشور
در نهادهای امنیتی و ترفیع افسران ارتش

رحیم حمیدی

 کارتون روز

و پلیــس بدون دســتاورد ملموس خواند:
«فشــار آوردن بر مســئولین برای تعیین
افراد ناالیق در مناصب نظامی ،از علل عمده
تلفات نظانی و ملکی بوده اســت ...پس از
این باید ترفیعات افســران ارتش و پلیس
براساس دســتاوردهای محسوس مسلکی
صورت بگیرد .اصالحات در بدنهای نظام به
جایی نمی رســد مگر اینکه در ارگانهای
مهم اصالحات صــورت نگیرد» .او در ادامه
صحبتهای خود از قشــر سیاسی کشور
خواســت تا به خاطر این وطن و شــرایط
سرنوشت ساز آن ،در روند اصالحات همکار
شوند و نگذارند که با اولیوت دادن به منافع
جناحی و گروهی این فرصت مهم تاریخی
از دست این ملت برود و نیز همکاری کنند
که دخالتهای سیاســی در امور نهادهای
دفاعی و امنیتی خصوصا پلیس ملی کامال
متوقف گردد تا این نهادها از هر رنگ و بوی
سیاسی ،ســمتی ،حزبی و قومی پاک مانده
و از هر نظر نهادهای کامال ملی و مســکلی
باقی بمانند.
درک رئیس جمهــور در نهادهای امنیتی
واقعبینانه اســت .واقعیت امر همین است
که قشر سیاسی کشور در نهادهای امنیتی
کشــور مداخله می کند و حتی در ترفیع
افراد سهم عمده دارد .در کنفرانس بن که
میان گروههای سیاسی بر روی شکل دهی
یــک حکومت جدید توافق شــد و قدرت
تقسیم گردید رهبران جهادی سلطه خود
را بر نهادهای امنیتی کشــور حفظ نمودند.
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بعدها که اساس و بنیاد پلیس و ارتش ملی
گذاشته شد رهبران جهادی افراد خود را
وارد بدنه پلیس و ارتش ملی نمودند تا از
این طریق بتواند نفوذ خود را در این ادارات
حفــظ نماید .حفظ نفوذ و گســترش آن
ضرورت به ترفیع افراد بود .از این جهت،
رهبران قومــی و جهادی برخی از افرادش
را با فشار و زور به ترفیع دادند بدون اینکه
دستاورد ملموس داشته باشد .اکنون همین
افراد رهبری نیروهای امنیتی کشور را در
میدان جنگ به عهده دارد .مسلکی نبودن
این افراد سبب شده اســت که نیروهای
امنیتی کشور موضع دفاعی بگیرد و نتواند
در برابر حمالت یک گروه شورشی مقاومت
نماید .نمونههای زیادی وجود دارد که افراد
رهبران قومی و جهادی بدون انجام وظیفه
در نواحی پرخطــر و بدون رفتن به میدان
جنگ ترفیــع یافتهاند و اکنون هیچ درک
و فهم از جنگ ،اســتراتژی و تاکتیکهای
جنگی ندارد .این ســخن رئیس جمهور
اما ،بخش از مسئله است .به دیگر سخن،
مشکالت امنیتی در نواحی مختلف کشور
تنها منوط به این مســئله نیست .ضعف
حکومت در رســاندن تدارکات به موقع،
فقدان اراده سیاســی رهبــران حکومت
وحدت ملی در ســرکوب گــروه طالبان
و فقدان نظــارت بر چگونگــی مصرف
تســلیحات و تجهیزات از دیگر مشکالت
است که منجر به گسترش دامنه ناامنی در
کشور شده است.

نیروهای امنیتی کشــور ظرفیت و توانایی
باالی در جنگ با دشــمن دارد .اگر بخش
از توانایــی مربوط بــه درک و آگاهی و
مسلکی بودن نیروهای امنیتی کشور می
شــود بخش دیگر آن مربوط به تجهیزات
و امکانات آن می شــود .نیروهای امنیتی
کشــور چندین بار و در چندین نواحی از
جمله هلمند ،بغالن و  ...از سوی نیروهای
دشمن محاصر ه شدهاند و تسلیحات کافی
برای ســرکوب و پس رندان نیروی دشمن
در اختیار نداشتهاند .محاصره شدن آنها
به گوش مسئولین و مقامات رسیدهاند اما،
کسی به مشکالت شان گوش ندادهاند .تا
هنوز چندین مورد ،چنین گزارش شدهاند.
در ســرخ کوتل نیروهای امنیتی محاصره
شد و تسلیحات شــان تمام شد و نیرو و
تســلیحات برای شان نرســید در نهایت
توسط گروه طالبان کشت ه شدند .در ارزگان
و هلمنــد نیز چنین اتفــاق افتاد .رئیس
جمهور غنی به این بخش از مشکالت اشاره
نکرد .شــرکتهای که مسئولیت رساندن
تدارکات به میدان جنگ را دارند کوتاهی
می کند .به همان میزان که الزم اســت که
در ترفیعات افســران ارتش و پلیس ملی
و از بین بردن مداخالت قشــر سیاسی در
نهادهای امنیتی توجه شود به همان میزان
ضرور و جدی است که رساندن تدارکات به
نیروهای امنیتی در میدان جنگ نیز توجه
صورت گیرد .در عین حال ،الزم است که
هماهنگی میــان مقامات و نیروهای مرکز

و نیروهای امنیتی در میدان جنگ افزایش
یابد تا در آینده نیروهای امنیتی کشــور با
فقدان تجهیزات مواجه نشود و صدای شان
در مرکز شنیده شــود و پاسخ معقول داده
شود.
مشــکل دیگر تعلل رهبران سیاســی در
سرکوب دشمن است .تا اینجای کار ،رهبران
سیاســی در ســرکوب گروه طالبان تعلل
نموده اســت و به نیروهای امنیتی کشور
اجازه سرکوب را نداده است .زمانی که کارد
به استخوان رسید و یک شهر سقوط کرد و
هزاران خانواده آواره شد رهبران حکومت
وحدت ملی نیروی جدید می فرستد و اجازه
سرکوب گروه طالبان را می دهد .این مسئله
نیز باعث کشته شدن افراد نظامی و ملکی
شده اســت .اگر بخش از مسئله به مداخله
قشر سیاسی در نهادهای امنیتی می شود
بخش دیگر مسئله مربوط به شخص رئیس
جمهور غنی می شــود .بنابراین ،الزم است
که رئیس جمهور غنی در این مورد نیز تأمل
نماید و بپذیرد که بخش از مشکل به رویکرد
او در قبال گروه طالبان است.
مســئله مهم دیگر فــروش تجهیزات و
تسلیحات ارتش و پلیس ملی به بازار است.
اکنون مرمیهای اسلحههای ارتش و پلیس
ملی در بازار ســیاه اســلحه به وفور یافت
می شــود .نیروهای امنیتی در یک منطقه
بر دشــمن فیر می کند اما ،در گزارش خود
دو و سه برابر از تعداد مرمی که فیر نموده
است ،ثبت می کند .بعدا آنها با افرادی که
در تماس است مرمی های اضافی خود را می
فروشد .این مســئله در آینده ممکن است
تبدیل به یک معضل گــردد .از این جهت،
الزم و ضروری است که نظارت جدی در این
زمینه صورت گیرد .در صورت که نیروهای
ی را به فروش نرساند در
امنیتی کشور مرم 
آن صورت با کمبود مرمی در میدان جنگ
نیز مواجه نمی گردد.
بنابراین ،رئیس جمهور تنها بر یک بخش از
مشکالت در نهادهای امنیتی کشور اشاره
نمود اما ،مشــکالت دیگری نیز هست که
باعث شده اســت نیروهای امنیتی کشور
در برابر گروههای شورشی با مشکل مواجه
شود و جان شان از دســت دهد .بخش از
این مشــکالت مربوط به رهبری حکومت
وحدت ملی می شود و بخش دیگر شان به
شرکتهای که مسئولیت رساندن تجهیزات
و امکانات را دارد و بخش شان به مسئولین و
نهادهای که نظارت کافی بر نیروهای امنیتی
کشور ندارد .رئیس جمهور غنی باید به تمام
این مشــکالت توجه نماید و برای رفع آن
اقدامات را روی دست گیرد.
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