ﻤﺤﺎﻓﻈﺖ اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ در درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻤﺴﻟﺤﺎﻧﻪ:
ﺣﻣﻼت ﺑﺎﻻی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ ،رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ و ﻧﻣﺎز ﮔﺰاران

 ۷ﻧﻮاﻤﺒﺮ ۲۰۱۷

ﻤﺤﺎﻓﻈﺖ اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ در درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻤﺴﻟﺤﺎﻧﻪ
ﺣﻣﻼت ﺑﺎﻻی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ ،رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ و ﻧﻣﺎز ﮔﺰاران

اﯾﻦ ﮔﺰارش وﯾﮋﻩ ﻤﺤﺎﻓﻈﺖ اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ در درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻤﺴﻟﺤﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻣﻼت ﺑﺎﻻی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ ،رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ و ﻧﻣﺎز
ﮔﺰاران اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪﻩی را در ﻤﯿﺰان ﺣﻣﻼت ﺑﺎﻻی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ ،ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻨﯽ و ﻧﻣﺎز ﮔﺰاران ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺣﻣﻼت ﻫﺪﻓﻣﻨﺪ ﺑﺎﻻی

اﺟﺘﻣﺎﻋﺎت ﻤﺴﻟﻣﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺛﺒﺖ ﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ ﻤﺴﺌﻮل ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻣﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻣﻼت ﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از  ۱ﺟﻨﻮری  ۲۰۱۶ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ،1ﻫﯿﺌﺖ ﻤﻌﺎوﻧﺖ ﻤﻟﻞ ﻤﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ(  ۵۱ﻤﻮرد ﺣﻣﻼت ﺑﺎﻻی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ و اﻓﺮادی
راﮐﻪ از ﺣﻖ ﻋﺒﺎدت ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻤﺮاﺳﻢ ﻤﺬﻫﺒﯽ و اﺟﺮای ﻤﻨﺎﺳﮏ دﯾﻨﯽ ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻣﻨﺪ ،اﺧﺘﻄﺎف و
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻟﻣﺎی دﯾﻨﯽ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻤﺬﻫﺒﯽ را ﺛﺒﺖ ﻧﻣﻮد ﮐﻪ اﮐـﺜ ًﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻫﺎ ﻤﻨﺠﺮ ﺑﻪ ۸۵۰
ﻤﻮرد ﺗﻟﻔﺎت اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ ) ۲۷۳ﮐﺸﺘﻪ و  ۵۷۷ﻤﺠﺮوح( ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ 2ﻤﯿﺰان ﺗﻟﻔﺎت اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﻣﻼت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻔﺖ ﺳﺎل – از  ۲۰۰۹اﻠﯽ  – 3۲۰۱۵ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ ﺣﻣﻼت ﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻻی رﻫﺒﺮان
ْ
دﯾﻨﯽ و ﻤﺴﺎﺟﺪ ،ﻃﺮف ﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺰاﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻣﺎن اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻤﯽ در ﺣﺎﻠﯽ ﻋﻣﺪا
ٓ
ﻤﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺎن ﻤﺼﺮوف ﻋﺒﺎدت در ﻤﺴﺎﺟﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻤﺤﻼت ﻋﺒﺎدت ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻣﻼت ﻤﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ۲۸
ﻓﺮد ﻤﻟﮑﯽ و ﻤﺠﺮوﺣﯿﺖ  ۱۵ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺷﺪ.
ﻤﯿﺰان ﺗﻟﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺷﺪت ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻣﻼت ﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ اواﺧﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰اﮐـﺘﻮﺑﺮ  ،۲۰۱۷ﯾﮏ ﺣﻣﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ْ
اﻧﺘﺤﺎری ﯾﮏ ﺑﻢ دﺳﺘﯽ را در ﺑﺨﺶ زﻧﺎﻧﻪ ﻤﺴﺠﺪ اﻤﺎم زﻤﺎن در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻣﻮد و ﺑﻌﺪا واﺳﮑﺖ اﻧﺘﺤﺎری ﺧﻮد را در ﺻﻒ دوم
ﻧﻣﺎز ﮔﺰاران ﻤﻨﻔﺠﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻦ  ۵۷ﻧﻣﺎز ﮔﺰار و ﻤﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﻦ  ۵۵ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻣﻮل زﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﺷﺪ .ﺷﺎﺧﻪ
ٓ
ﺧﺮاﺳﺎن دوﻠﺖ اﺳﻼﻤﯽ 4ﻤﺴﺌﻮﻠﯿﺖ ان را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

 1اﯾﻦ ﮔﺰارش از  ۱ﺟﻨﻮری  ۲۰۱۶اﻠﯽ  ۷ﻧﻮاﻤﺒﺮ  ۲۰۱۷را اﺣﺘﻮا ﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
 2از  ۱ﺟﻨﻮری  ۲۰۱۶ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ  ۸۷ﻤﻮرد ﺗﻟﻔﺎت زﻧﺎن ﻤﻟﮑﯽ ) ۲۴ﮐﺸﺘﻪ و  ۶۳ﻤﺠﺮوح( و  ۱۴۵ﻤﻮرد ﺗﻟﻔﺎت اﻃﻔﺎل ( ۲۴ﮐﺸﺘﻪ و  ۱۲۱ﻤﺠﺮوح( ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻣﻼت را
ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ٓ
 3ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻤﻨﻈﻢ ﺗﻟﻔﺎت اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻤﺴﻟﺤﺎﻧﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در ﺳﺎل  ۲۰۰۹اﻏﺎز ﮐﺮد .از  ۱ﺟﻨﻮری  ۲۰۰۹اﻠﯽ  ۳۱دﺳﺎﻤﺒﺮ  ،۲۰۱۵ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ در
ﻤﺠﻣﻮع  ۴۷۵ﻤﻮرد ﺗﻟﻔﺎت اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ ) ۱۶۴ﮐﺸﺘﻪ و  ۳۱۱ﻤﺠﺮوح( ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻣﻼت ﺑﺎﻻی ﻧﻣﺎز ﮔﺰاران و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
 4ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن داﻋﺶ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻗﺎﻠﺐ ﮔﺮوﻩ ﻫﺎی ﺗﻨﺪرو ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻤﺎﻧﺪﻫﺎن ﻃﺎﻠﺒﺎن ﮐﻪ از ﺻﻔﻮف ﻃﺎﻠﺒﺎن ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و در ﺻﺪد ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ
دوﻠﺖ اﺳﻼﻤﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻤﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻏﺮﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در وﻻﯾﺎت ﻠﻮﮔﺮ ،ﻓﺮاﻩ ،ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر و زاﺑﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪ.
ٓ
در ﺷﺮوع ﺳﺎل  ،۲۰۱۵ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ و روﯾﺪاد ﻫﺎﯾ ـﯽ اﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩ و اﮐـﺜ ًﺮا در وﻻﯾﺖ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
1
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ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻤﺮاﺳﻢ ارﺑﻌﯿﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻤﯽ ﺷﻮد )ﻤﺮاﺳﻢ ارﺑﻌﯿﻦ  ۴۰روز ﭘﺲ از ﻤﺮاﺳﻢ ﻋﺰا داری ﻋﺎﺷﻮرا ﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ(،
ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ ﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻟﻪ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﻧﻣﺎز ﮔﺰاران و ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻨﯽ را ﻤﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ دوﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در راﺳﺘﺎی ﻤﺤﺎﻓﻈﺖ اﻤﺎﮐﻦ ﻤﻘﺪس را ﻤﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادﻩ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻤﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای اﻗﺪاﻤﺎت
ٓ
ٓ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻤﺤﺎﻓﻈﺖ ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎن ﻫﺎﯾ ـﯽ ﮐﻪ از ﺣﻖ ازادی ﻤﺬﻫﺐ و ﻋﻘﯿﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ اﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻣﻼت
ٓ
ﻓﺮﻗﻪﺋﯽ اﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻣﻼت ﻋﻟﯿﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ
از  ۱ﺟﻨﻮری  ۲۰۱۶ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ،ﺣﻣﻼت ﺑﺎﻻی ﻤﺴﺎﺟﺪ ،زﯾﺎرﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ  ۷۳۷ﻤﻮرد ﺗﻟﻔﺎت اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ )۲۴۲
ٓ
ﮐﺸﺘﻪ و  ۴۹۵ﻤﺠﺮوح( ﮔﺮدﯾﺪﻩ ﮐﻪ اﮐـﺜﺮﯾﺖ ﻤﻄﻟﻖ ان ﻧﻣﺎزﮔﺰاران ﻤﺴﻟﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 5ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻣﻼت اﻧﺘﺤﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺿﺪ دوﻠﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺮاﺳﺎن دوﻠﺖ اﺳﻼﻤﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﻤﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ.
ٓ
ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ،۲۰۱۶ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺣﻣﻼت ﻋﻣﺪی ﻋﻟﯿﻪ ﻤﺴﻟﻣﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ را ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ ﻤﺴﺌﻮﻠﯿﺖ ان را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺛﺒﺖ ﻧﻣﻮدﻩ اﺳﺖ .از  ۱ﺟﻨﻮری  ۲۰۰۹اﻠﯽ  ۳۱دﺳﺎﻤﺒﺮ  ،۲۰۱۵ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﭘﻨﺞ ﻤﻮرد ﺣﻣﻟﻪ ﺑﺎﻻی ﻤﺴﻟﻣﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ را ﺛﺒﺖ
ٓ
ﻧﻣﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﮐـﺜﺮ ﻤﻮارد ﻋﺎﻤﻟﯿﻦ و اﻧﮕﯿﺰﻩ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻣﻼت ﻤﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدﻩ و ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ واﺿﺢ ﻤﺴﺌﻮﻠﯿﺖ ان را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﮕﺎﻧﻪ روﯾﺪاد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از  ۲۰۱۶ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻟﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ ﺷﺪ ،ﺣﻣﻟﻪ اﻧﺘﺤﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ در ۶
دﺳﺎﻤﺒﺮ  ۲۰۱۱در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻤﺴﺠﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  ۵۶ﺗﻦ و ﻤﺠﺮوﺣﯿﺖ  ۱۹۵ﺗﻦ
ٓ
دﯾﮕﺮ ﺷﺪ و ﮔﺮوﻩ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺿﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻠﺸﮑﺮ ﺟﻨﮕﻮی ﻤﺴﺌﻮﻠﯿﺖ ان را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ وﻠﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻤﺴﺘﻘﻞ از ﺳﻮی ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺸﺪ.6
ٓ
ْ
ٓ
ﭘﺲ از ﺳﺎل  ،۲۰۱۶روﻧﺪ ﺣﻣﻼت ﺑﺎﻻی ﻤﺴﻟﻣﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ اﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ اﮐـﺜﺮا ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن دوﻠﺖ اﺳﻼﻤﯽ ﻤﺴﺌﻮﻠﯿﺖ ان را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از  ۱ﺟﻨﻮری  ۲۰۱۶ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ  ۱۲ﻤﻮرد ﻫﺪف ﮔﯿﺮی ﻧﻣﺎز ﮔﺰاران ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ را ﺛﺒﺖ ﻧﻣﻮد ﮐﻪ ﻤﻨﺠﺮ
ٓ
ﺑﻪ  ۶۸۹ﻤﻮرد ﺗﻟﻔﺎت اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ ) ۲۳۰ﮐﺸﺘﻪ و  ۴۵۹ﻤﺠﺮوح( ﺷﺪﻩ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻤﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﺪی را در ﻗﺒﺎل ﺣﻖ ازادی ﻋﻘﯿﺪﻩ ﯾﺎ
ٓ
ﻤﺬﻫﺐ و ﻤﺤﺎﻓﻈﺖ اﻗﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻤﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد اوردﻩ اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺮاﺳﺎن دوﻠﺖ اﺳﻼﻤﯽ از ﻤﺠﻣﻮع  ۱۲روﯾﺪاد ،ﻤﺴﺌﻮﻠﯿﺖ
ﻫﺸﺖ ﺣﻣﻟﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﻤﻨﺴﻮب ﺑﻪ دوﻠﺖ اﺳﻼﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "اﻋﻣﺎق" ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از ﻤﺠﻣﻮع  ۱۲ﻤﻮرد ،ﭼﻬﺎر ﻤﻮرد
در ﺳﺎل  ۲۰۱۶و ﻫﺸﺖ ﻤﻮرد دﯾﮕﺮ در  ۱۰ﻤﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ  ۲۰۱۷ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻤﺜﺎل ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱اﮐـﺘﻮﺑﺮ  ،۲۰۱۶ﯾﮏ
ﺣﻣﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﻧﺘﺤﺎری ﻤﺴﻟﺢ ﺑﺎ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻮف و ﺑﻢ دﺳﺘﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻤﺮاﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮرا داﺧﻞ زﯾﺎرت و ﻤﺴﺠﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﮐﺎرﺗﻪ ﺳﺨﯽ
ٓ
ً
ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﺎﻻی ﺷﺎن اﺗﺶ ﮔﺸﻮد ﮐﻪ
ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺪ .ﺣﻣﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻢ دﺳﺘﯽ را ﺑﺎﻻی زﻧﺎن ،اﻃﻔﺎل و ﻤﺮدان در داﺧﻞ ﻤﺴﺠﺪ ﭘﺮﺗﺎب و
ٓ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  ۱۹ﻓﺮد ﻤﻟﮑﯽ و ﻤﺠﺮوﺣﯿﺖ  ۶۰ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺷﺪ و ً
ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﻠﯿﺲ از ﭘﺎ در اﻤﺪ .ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن دوﻠﺖ اﺳﻼﻤﯽ
ٓ
ﻤﺴﺌﻮﻠﯿﺖ ان را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ.

ْ
 5اﮐـﺜﺮﯾﺖ ﻤﺴﻟﻣﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از ﻫﺰارﻩ ﺑﻮدﻩ و در ﻤﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮس ﻋﻣﺪﺗﺎ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﻗﻟﯿﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 6ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻟﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻃﻟﻮع ادﻋﺎی ﻤﺴﺌﻮﻠﯿﺖ ]ﺗﻮﺳﻂ ﻠﺸﮑﺮ ﺟﻨﮕﻮی[ را ﮔﺰارش داد.
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ٓ
ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﻫﻣﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﻤﻮرد ﺣﻣﻟﻪ ﻓﺮﻗﻪﺋﯽ را در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ان اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ از اﻫﻞ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻤﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛
اﯾﻦ روﯾﺪاد در وﻻﯾﺖ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر زﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻠﺒﺎن در ﻤﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮول ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن دوﻠﺖ اﺳﻼﻤﯽ ﺑﺎﻻی
ٓ
ﻧﻣﺎز ﮔﺬاران در ﯾﮏ ﻤﺴﺠﺪ اﺗﺶ ﮔﺸﻮد و ﺳﻪ ﻓﺮد ﻤﻟﮑﯽ را ﺑﻪ دﻠﯿﻞ "وﻫﺎﺑﯽ" ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻣﻼت ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ را
ﻫﺪف ﻗﺮار داد ،ﺣﻣﻼت ﻓﺮﻗﻪﺋﯽ ﻤﺤﺴﻮب ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻤﺨﺘﻟﻒ در ﻤﻮرد اﻋﺘﺒﺎر ادﻋﺎی ﻤﺴﺌﻮﻠﯿﺖ از ﺳﻮی ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن دوﻠﺖ اﺳﻼﻤﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﺣﻣﻼت در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ را
ﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺤﻟﯿﻞ ﮔﺮان إذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺮاﺳﺎن دوﻠﺖ اﺳﻼﻤﯽ از ﺳﻮی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوﻩ ﻫﺎﯾــﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ٓ
ﻤﺨﺎﻠﻒ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻣﺎﯾﺖ ﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻤﺮ اﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای ﺣﻣﻼت وﺳﯿﻊ در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻣﻮدﻩ اﺳﺖ .7ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻤﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻤﻼﺣﻈﺎت ،ﻤﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮ روی دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺣﻣﻼت دواﻤﺪار ﺑﺎﻻی
ٔ
ﻤﺴﻟﻣﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ و اﻤﺎﮐﻦ ﻤﻘﺪس ﺷﺎن إداﻤﻪ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻣﻨﺪٕ ،اﺧﺘﻄﺎف و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻟﻣﺎ و رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ
در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۱۶و  ،۲۰۱۷ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ روﻧﺪ دواﻤﺪار ﮐﺸﺘﺎر ،إﺧﺘﻄﺎف ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و إرﻋﺎب ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ
وﯾﮋﻩ از ﺳﻮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ اداﻤﻪ داد .از  ۱ﺟﻨﻮری  ۲۰۱۶ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ  ۲۷ﻤﻮرد ﻗﺘﻞ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻣﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ
ٓ
از ﺳﻮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺘﯽ را ﺛﺒﺖ ﻧﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ۵۱ﻤﻮرد ﺗﻟﻔﺎت اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ ) ۲۸ﮐﺸﺘﻪ و  ۲۳ﻤﺠﺮوح( ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐـﺜﺮ ان در
ٔ
ﺳﺎل  ۲۰۱۷رخ دادﻩ و ﻋﻣﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺎﻠﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ ﺷﺪ.
ٓ
ﻗﺘﻞ ﻫﺎی رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾــﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر ﻤﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم ﺷﺎن و ﮔﻣﺎن ﻤﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻣﺎﯾﺖ ان
ٔ
ﻫﺎ از دوﻠﺖ ﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻤﺜﺎل ،در ﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﻃﺎﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور ﯾﮏ اﻋﻼﻤﯿﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ ﮐﻪ از ادای
ﻧﻣﺎز ﺟﻨﺎزۀ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار دوﻠﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﻤﻮاد ﻤﺘﻌﺪد ﮐﺸﺘﺎر رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ را ﮐﻪ ﻤﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺷﺒﻪ
ٓ
دوﻠﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را اﺷﮑﺎرا ﻤﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻤﯽ دادﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﻢ در ﻤﻮرد ﻋﻣﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻤﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺛﺒﺖ ﻧﻣﻮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻤﺜﺎل ،ﻃﺎﻠﺒﺎن در ﺳﺎل  ،۲۰۱۷ﻤﺴﺌﻮﻠﯿﺖ ﻗﺘﻞ دو ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﻨﯽ در وﻻﯾﺖ ﮐﻨﺪﻫﺎر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻋﻣﻞ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن "ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن" دوﻠﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .8در ﯾﮏ ﻤﻮرد دﯾﮕﺮ ،ﻃﺎﻠﺒﺎن ﯾﮏ ﻋﺎﻠﻢ دﯾﻨﯽ را ﮐﻪ دارای
ﻤﻮﻗﻒ دوﻠﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻠﺖ ﻤﺘﻬﻢ ﻧﻣﻮدﻧﺪ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار دوﻠﺖ ﻧﯿﺰ اﻤﺎﻤﺎن ﻤﺴﺎﺟﺪ را
در دو ﻤﻮرد ﺑﻪ ﻇﻦ ﺣﻣﺎﯾﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ ﻤﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ.
ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ إﺧﺘﻄﺎف رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ و ﻋﻟﻣﺎ از ﺳﻮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﻃﺎﻠﺒﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻮﻩی ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﻫﺸﺪار و
ٓ
ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾﺖ إﺟﺒﺎری ﯾﺎداور ﻤﯽ ﺷﻮد .از  ۱ﺟﻨﻮری  ۲۰۱۷ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﻫﺸﺖ ﻤﻮرد إﺧﺘﻄﺎف رﻫﺒﺮان و ﻋﻟﻣﺎی دﯾﻨﯽ را ﺛﺒﺖ ﻧﻣﻮدﻩ
ٓ
ٓ
ً
ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﮐﺸﺘﻪ و دو ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ان ﻫﺎ ﻤﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻤﺜﺎل ،ﻃﺎﻠﺒﺎن ﯾﮏ ﻋﺎﻠﻢ دﯾﻨﯽ را در وﻻﯾﺖ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﮐﻪ
ﮐﻪ دو ﺗﻦ اﻧﻬﺎ
 7ﺑﻪ وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ ذﯾﻞ ﻤﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد:
https://www.afghanistananalysts.org/ablackweekinkabul2whoarethemostlikelyperpetrators/
ٓ
 8ﺑﻪ ﻠﯿﻨﮏ ﻫﺎی ذﯾﻞ ﮐﻪ اﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۶اﮐـﺘﻮﺑﺮ  ۲۰۱۷دﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﻤﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد:
 http://alemarahdari.com/?p=54546و http://alemarahenglish.com/?p=14362
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ٓ
ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻋﻀﻮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻤﻨﯿﺘﯽ ﻤﻟﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﻮد ،اﺧﺘﻄﺎف ﻧﻣﻮدﻩ و ﻤﻮرد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار داردﻧﺪ؛ اﻧﻬﺎ ﻋﺎﻠﻢ ﻤﺬﮐﻮر را ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ
ﻏﺮاﻤﺖ ﻧﻘﺪی رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺎﻠﺒﺎن در وﻻﯾﺖ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﯾﮏ ﺑﺰرگ دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ دﻠﯿﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻟﯿﻪ ﻃﺎﻠﺒﺎن إﺧﺘﻄﺎف ﮐﺮدﻧﺪ .ﻤﻮﺻﻮف
ٓ
ﺳﭙﺲ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﻫﻣﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻤﻮرد را ﺛﺒﺖ ﻧﻣﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ان ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار دوﻠﺖ رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﻇﻦ ﺣﻣﺎﯾﺖ از
ٓ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ ،ازار و اذﯾﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻣﻮدﻧﺪ.
ٔ
ٓ
ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻤﯽ ﻧﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦ اﻠﻣﻟﻟﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﮥ ﺑﯿﻦ اﻠﻣﻟﻟﯽ از ﺣﻖ ازادی دﯾﻦ ﺣﻣﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻩ
ﻋﻣﺪا ﻫﺪف ﻗﺮار دادن اﻓﺮاد و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻤﻟﮑﯽ ﺑﺸﻣﻮل ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ و رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ را ﺻﺮ ً
و ً
اﺣﺘﺎ ﻤﻨﻊ ﻤﯽ ﻧﻣﺎﯾﺪ .9ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ٓ
ﻓﻮق اﻠﺬﮐﺮ ،ﺣﻣﻼت ﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻤﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻤﻌﻨﻮی ﻤﺮدم ﺑﻪ ﺷﻣﺎر ﻤﯽ اﯾﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻤﻣﻨﻮع ﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .10ﻗﺎﻧﻮن
ً
ﻤﺴﺘﻘﯿﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﻖ اﺟﺮای ﻤﻨﺎﺳﮏ دﯾﻨﯽ
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻠﻣﻟﻟﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻤﺴﻟﺤﺎﻧﻪ
ٓ
ﺧﻮﯾﺶ را داﺷﺘﻪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ان ﻫﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ روا داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.11
ﻫﺪف ﻗﺮار دادن اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ ﺑﻪ ﮔﻣﺎن اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻤﯽ در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ
اﻓﺰون ﺑﺮ ﺣﻣﻼت إﻧﺘﺤﺎری ﺑﺎﻻی ﻧﻣﺎزﮔﺰاران ،از  ۱ﺟﻨﻮری  ۲۰۱۶ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ  ۲۵ﻤﻮرد ﺣﻣﻼت ﻫﺪﻓﻣﻨﺪ ﺑﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻫﺪاف
ﻧﻈﺎﻤﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ و داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺛﺒﺖ ﻧﻣﻮد ﮐﻪ اﮐـﺜﺮ اﯾﻦ ﺣﻣﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ ﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ٔ
ﺣﻣﻼت ﻤﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  ۲۸ﻓﺮد ﻤﻟﮑﯽ و ﻤﺠﺮوﺣﯿﺖ  ۱۵ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺷﺪ .ﻤﺎﻤﻮرﯾﺖ ﻤﻟﻞ ﻤﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻤﯿﻼدی  ۱۰ﻤﻮرد
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻣﻼت را در ﺳﺎل  ۲۰۱۶و  ۱۷ﻤﻮرد دﯾﮕﺮ را در ﺳﺎل ۲۰۱۷ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻤﻞ  ۲ﻤﻮرد ﮐﺸﺘﺎر ﻫﺪﻓﻣﻨﺪ در داﺧﻞ
ٓ
ﻤﺴﺎﺟﺪ ﻧﯿﺰ ﻤﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻤﺴﺌﻮﻠﯿﺖ ان را ﻃﺎﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﮐـﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ از ﺳﻮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ ﻤﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﻦ ﺣﻣﺎﯾﺖ از
دوﻠﺖ ﻤﺘﻬﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﻤﻞ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮﻤﯽ ،ﮐﺎرﻤﻨﺪان ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻋﺪﻠﯽ و ﻗﻀﺎﯾــﯽ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻤﻟﮑﯽ دوﻠﺖ و ﻤﻌﻟﻣﯿﻦ ﻤﯽ
ﮔﺮدد .در ﻤﻮارد اﻧﺪک ،اﻓﺮاد ﻤﻮرد ﻫﺪف ﻋﻀﻮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻤﺴﻟﺢ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻤﻮارد ﻤﺘﻌﺪد ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ اﻓﺮاد را إﺧﺘﻄﺎف و ً
ﺑﻌﺪا
ٓ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﻣﻟﻪ ﺑﺮ ان ﻫﺎ از ﻤﻮاد ﻤﻨﻔﺠﺮﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻤﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺣﻣﻟﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ٓ
ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﻫﻣﭽﻨﯿﻦ ﻤﻮاردی را ﺛﺒﺖ ﻧﻣﻮدﻩ ﮐﻪ ﻃﯽ ان ﻃﺮف ﻫﺎی درﮔﯿﺮ از ﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻣﻮل ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ،
ﺗﺠﻣﻊ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن و ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻼح اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻣﻮدﻩ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻤﻮﺿﻮع ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻤﺎﮐﻦ ﻤﺼﺌﻮن
را ﻧﺸﺎن ﻤﯽ دﻫﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ ﺳﻪ ﻤﻮرد را ﺛﺒﺖ ﻧﻣﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻫﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺣﮑﻮﻤﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ را در داﺧﻞ
ﻤﺴﺎﺟﺪ ﻤﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﮐـﺜﺮ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻫﺎ ﺣﯿﻦ ﻋﻣﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﺗﻼﺷﯽ و ﺣﻣﻼت ﻫﻮاﺋﯽ زﻤﺎﻧﯽ رخ ﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻣﺎن ﻤﯽ رود
ﮐﻪ ﻤﺴﺎﺟﺪ از ﺳﻮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻈﺎﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻤﻨﺘﺞ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻤﻮﻗﻒ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻤﺎﮐﻦ ﻤﺼﺌﻮن ﻤﯽ ﺷﻮد.
ٓ
ٓ
 9ﻤﺎدﻩ  ۳ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻤﺸﺘﺮک ژﻧﯿﻮ ﻤﻮرخ  ۱۲اﮔﺴﺖ ") ۱۹۴۹ﻤﺎدﻩ  ۳ﻤﺸﺘﺮک"(؛ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل  ۲اﻠﺤﺎﻗﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ژﻧﯿﻮ ﻤﻮرخ  ۱۲اﮔﺴﺖ  ۸ ،۱۹۴۹ﺟﻮن ۱۹۷۷
)"ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل اﻠﺤﺎﻗﯽ  ،("۲ﻓﻘﺮﻩ ) (۲ﻤﺎدﻩ  ،۴ﻤﺎدﻩ ۱۳؛ ﮐﻣﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦ اﻠﻣﻟﻟﯽ ﺻﻟﯿﺐ ﺳﺮخ ،ﻤﻄﺎﻠﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ اﻠﻣﻟﻟﯽ ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﻗﺎﻋﺪﻩ ۱۵۶ ،۳۸ ،۷ ،۶ ،۱؛
اﺳﺎﺳﻨﺎﻤﻪ ﻤﺤﮑﻣﻪ ﺟﻨﺎﺋﯽ ﺑﯿﻦ اﻠﻣﻟﻟﯽ روم ،ﺑﻨﺪ ) (iج ﻓﻘﺮﻩ ) (۲ﻤﺎدﻩ  ۸و ﺑﻨﺪ ) (iﻫـ ﻓﻘﺮﻩ ) (۲ﻤﺎدﻩ  .۸ﻫﻣﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ) (ivج ﻓﻘﺮﻩ ) (۲ﻤﺎدﻩ  ۸ﮐﻪ "ﺣﻣﻼت ﻋﻣﺪی ﻋﻟﯿﻪ اﻤﺎﮐﻦ
ﻤﻘﺪس  "...را ﺟﺮم ﻤﯽ ﭘﻨﺪارد ،ﻤﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
ٓ
 10ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل اﻠﺤﺎﻗﯽ  ،۲ﻤﺎدﻩ  .۱۶ﻫﻣﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻤﺎدﻩ  ۱۸ﻤﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻠﻣﻟﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﻤﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻤﻮرد ازادی ﻓﮑﺮ ،ﻋﻘﯿﺪﻩ و ﻤﺬﻫﺐ ﻤﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 11ﻓﻘﺮﻩ ) (۱ﻤﺎدﻩ  ۴ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل اﻠﺤﺎﻗﯽ .۲
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ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ دوﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻟﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻣﻼت ﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻻی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ ،رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ و ﻧﻣﺎزﮔﺰاران را ﻤﺘﻮﻗﻒ ﻧﻣﻮدﻩ و از
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻤﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ.
دوﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻤﺴﺌﻮﻠﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ دارد ﺗﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎن ﻤﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺒﺎدت در ﻓﻀﺎی اﻤﻦ و ﺑﻪ دور از ﺗﺮس از ﺣﻣﻟﻪ را
ﺗﺎﻤﯿﻦ ﻧﻣﺎﯾﺪ .ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ از اﻗﺪاﻤﺎت دوﻠﺖ ﻤﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻤﺤﺎﻓﻈﺖ اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻣﻮدﻩ و ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻤﺤﺎﻓﻈﺖ
اﻓﺮاد و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻣﻼت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻤﺮاﺳﻢ ارﺑﻌﯿﻦ ،ﯾﻮﻧﺎﻤﺎ از ﺗﻣﺎم ﻃﺮف ﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻠﻣﻟﻟﯽ ﻤﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻤﺤﺎﻓﻈﺖ اﻓﺮاد ﻤﻟﮑﯽ ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻤﻟﮑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻩ ﻫﺎ ،رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽ و ﻧﻣﺎزﮔﺰاران ﭘﺎﺑﻨﺪی ﮐﺎﻤﻞ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻤﺤﻔﻮظ
ﭼﻨﯿﻦ اﻤﺎﮐﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
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