AFGHAN GERMAN
ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

داکتر عبدالرحمن زمانی

 ۱۲جنوری ۱۱۲۲

حمالت انتحاری یک پدیده جدید نبوده و منشأ دینی ندارند
(قسمت دوم)
بمب گذاری انتحاری به دلیل توانائی کشتن و مجروح ساختن و ایجاد ترس آن در دو سهه ده اخیر به ی سالح انتخابی
تبدیل شههههده اسههههت  .اما این بمب گذاری های وحشههههتنات انتحاری روزمره به ندرت الت انگیزه های بمب گذاران را
نشههان میدهند .لذا سههپال پیدا میشههود که این بمب گذاران نه کنههانی اند یا نه کنههانی به بمب گذار انتحاری تبدیل میشههوند
نه انگیزه بااث تشویق آنها میشود و برای جلوگیری از آن نه تدابیری را میتوان اتخاذ نمود
دولت آمریکا بعد از واقعه  ۱۱/۹میلیون ها دالر را برای تالش در یافت پاس ه به ننین پرسههی هایی منههره نموده و
درین راسهههتا از محننین پوهنتون ها کم خواسهههته اسهههت .در م العات موجود ،نظرسهههنجی ها ،کتب ،و منامت مجالت
راجع به حمالت انتحاری اموما ً تمرکز نوینندگان بر طرز برخورد ،انگیزه ها ،اوامل تشوینی  ،ارزش ها ،ضروریات
ستراتیژی  ،مراحل روانی ،نیاز های استراتژی  ،و شرایط فرهنگی ،تاریخی  ،و شخنی بوده است.

انگیزه ها و علل حمالت انتحار
ی بان اطالااتی جامع  ،در پوهنتون فلیندرز آسترالیا ،اطالااتی را از اوایل سال  ۱۹۹۱جمع آوری نموده است که
در حال حاضهههر جامع ترین دتابیز ترورینههها انتحاری در جهان شهههمرده میشهههود و تا اندازه بر ننین انگیزه های حمالت
انتحاری روشهههنی می اندازد .پروفینهههور ریاس حنهههن حدود  ۱۰۱۱مورد از بمب گذاری انتحاری از اراق ،فلنههه ین،
اسهههرائیل ،سهههری منکا و افغاننهههتان را با اسهههتداده از این دتابیز یا بان اطالااتی مورد م العه قرار داده اسهههت  ،و در
نتیجه آن کتاب تحنینی ایرا تحت انوان  Life as a Weaponیا «زندگی به انوان ی سههههههالح  :افزایی جهانی
بمب گذاری های انتحاری » تألیف نموده اسهت .او معتند اسهت که «خودکشهی ی راه خروجی است از شرایط غیر قابل

بتاريخ چهارم اکتوبر سال  ۳۰۰۲يک وکیل  ۳۲ساله فلسطینی بنام حنادی جرادت Hanadi
 Jaradatکمربند انتحاری خود را در رستوران ماکسیم در حیفا منفجر ساخت که به قتل  ۳۰نفر و زخمی
شدن عده زيادی انجاميد .به گفته خانواده اين خانم ،او در انتقام کشته شدن برادر و نامزدش توسط نیروهای
امنیتی اسرائیل و بخاطر انتقام جنایات اسرائیل در کرانه غرب يعنی کشتن فلسطینی ها و سلب مالکیت زمین
های شان اين عمل انتحاری را مرتکب شده بود .انگیزه اصلی برای بسیاری از بمب گذاری های انتحاری در
اسرائیل انتقاماعمالیاستکهتوسطاسرائیلیهاصورتگرفتهاست.
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تحمل موجود» .وی توضههیم میدهد که بع ههی از افراد به انوان فدائی دسههت به خودکشههی میزنند و از متال های تاریخی
متل راهبان منیحی قرطبه در هنپانیا و همچنان از جاپانی های کامیکازی یادآوری میکند.
این روانشناس متخنص در رشته حمالت انتحاری االوه میکند که «خودکشی نیز میتواند به انوان ی سالح مورد
استداده قرار گیرد و برای متال از بمب گذاران انتحاری کنونی یادآور میشود که در واقع ی روش مدرن با ریشه های
باستانینت .به گدته پروفینور حنن ،برای بمب گذار انتحاری و سازمانی که املیات انتحاری را انجام میدهد ،خودکشی
وسیله برای دستیابی به اهداه نندگانه تائید جامعه ،موفنیت سیاسی ،آزادی میهن ،شهرت شخنی یا افتخار ،خودداری از
پذیرش اننیاد و اسارت ،انتنام ،اض راب ،مخالدت ،و غیره میباشد.
حنهن نیز اسهتدمل می کند که بمب گذاری انتحاری به دلیل مرگباری و ا ر بخشهی آن در ضهرب و شتا و ترس ،به ی
سههههالح انتخابی در میان گروه های جنگجو تبدیل شههههده اسههههت  .تحنینات گنههههترده تجربی او نشههههان می دهد که اننههههان ها
بازیگران من نی هنهتند و تنها زمانی به اقدامات شهدید از قبیل بمب گذاری انتحاری متوسل میشوند که با مشکالت حاد و
سختی مواجه شده باشند .بنابراین بمب گذاری انتحاری سالح فنرا و ضعدامیباشد.
دشهرایط اجتماای مانند حمله به کشهوری توسهط ی اشغالگر قدرتمند ،ننف افتخارات فرهنگی مردم توسط اشغالگران،
و تحنیر و توهین آنهها از اوامهل امهده ای اند که اننههههههان های اادی و رههههههلم آمیز را به سههههههوی بمب گذاری انتحاری
میکشاند.
االوه بر این ،بمب گذاری انتحاری پاسهههخی اسهههت الیه سهههرکوب دولتی گروه ها و دسهههته های ضهههعیف تر ،افرادی که
برای ابراز خشهههههها و ااتراس خود وسههههههیلهه دیگری نهدارنهد .بمهب گهذاران انتحهاری احمق و دیوانهه نینههههههتنهد ،بلکه آنها
همان وری که در بام توضیم داده شد ،بازیگران من نی اند که مجبور شده اند تا زنجیر هایشان را بشکنند.

در ماه سپتمبر  ۳۰۰۲هنگامی که نیروهای آمریکایی کمپ های مخالفين مسلح عراقی را در شهرک سينگر
 Singarدر نزدیکی سرحد سوریه مورد حمله قرار داد ،سوانح يا شرح حال بیش از هفت صد جنگجوی
خارجی را کشف کردند .آمریکایی ها با کشف اينکه  ۷۲۲نفر آن ليبيائی و  ۲۳نفر آن از يک قريه کوچک
ليبيا بنام «درناه»  Darnahبودند ،شگفت زده شدند .دلیل اينکه چرا به اين تعداد زياد از مردان جوان
«درناه»برایمأموريتهایانتحاری بهعراقرفتهبودندایديالوژیجهانیجهادینبوده،بلکهیکترکیبیاز
ناامیدی ،غرور ،خشم ،احساس ناتوانی ،رواج های محلی مقاومت و تعصبات دینی بود .به همين گونه گفته
ميشود که ترکیبی از عوامل مشابه در حال حاضر سبب تشويق جوانان پشتون داوطلب برای ماموریت های
انتحاری درافغانستانوپاکستان ميباشد.

پروفینههور ریاس حنههن می گوید «این باور سههنتی که بمب افگن ها متعنههبین دیوانه یا مذهبی هنههتند اشههتباه اسههت .بمب
افگن های فردی االیا اختالمت شههههخنههههیت را نشههههان نداده ،بلکه حمالت شههههان اغلبا ً انگیزه های سههههیاسههههی داشههههته ،به
مننهههدرسهههیدن به اهداه اسهههتراتژی خاد مانند بدسهههت آوردن امتیازات و یا ایجاد حمایت بیشهههتر رهههورت میگیرند».
االوه بر این ،انگیزه ها مغلق و پیچیده میباشهند « .تحنیر ،انتنام ،و نوع دوستی» همه فردی را وادار به شرکت در حمله
انتحاری  ،و جامعه را وادار به به نشا پوشی و یا حمایت از بمب گذاری انتحاری میکند.
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شهواهدی که از بان اطالااتی بدسهت آمده تا حد زیادی این ااتناد اامه را بی ااتبار سهاخته اسهت که گویا خنههوریات
شههخنههی و دین الل ارههلی بمب گذارای های انتحاری میباشههند .این شههواهد نشههان می دهند که هر نند دین می تواند در
جذب و تشههویق بمب افگن های احتمالی آینده ننی حیاتی بازی کند ،نیروی محرکه مذهب نینههت ،بلکه ی ترکیبی اسههت
از انگیزه های مختلف متل سههیاسههت ،تحنیر ،انتنام ،دشههمنی و نوع دوسههتی  .شههکل گیری این انگیزه ها در ازدیاد حمالت
انتحاری کشورهای مختلف به شرایط خاد اختالفات سیاسی آن مربوط می شود.
محمد حدیظ از پوهنتون مینهوری ،کانزاس سیتی اههار میدارد که حمالت انتحاری اغلب توسط سازمانهای سکولر برای
پیشهبرد اهداه سهیاسهی در منابل ،دشهمن قویتر و دارای تکنالوری بر تر انجام شهده اند .او اشاره میکند که این سازمان ها
اغلبا به استناد دین به افراد مراجعه میکنند تا آنها را متنااد سازند که حکا خداوند را انجام میدهند.i
محننین میگویند که ننههههبت به درت انگیزه های فردی ،درت من ق سههههازمان های ترتیب دهنده حمالت انتحاری مها تر
اسههههت  .بمب گذاری های انتحاری به دلیل آمادگی و تمایل به مرم اامالن آن برای رسههههیدن به هده خود دارای ارزش
زیاد سههههههمبولی میباشههههههند .آنها به انوان نمونه های مبارزه اادمنه ،پالی دادن و جلب حمایت مردمی ،تهیه منابع مالی
سازمان و تبدیل شدن به ی منبع جدید استخدام برای ماموریت های انتحاری آینده ،خدمت می کنند.
بمب گذاری انتحاری از دو طریق در خدمت منافع سهازمان های حمایت کننده اش میباشهد :اول از طریق مجبور ساختن
دشمن به سازش ،و دوم از طریق کنب حمایت بیشتر اهالی من نه ننبت به رقیب شان .
بر خاله اداا های که گویا ترورینا انتحاری نتیجه غیر من نی تعنب های مذهبی است ،حمالت بمب گذاری انتحاری
ی پدیده دارای انگیزه های سیاسی میباشد.

بمب گذاری انتحاری به طور عمده نتيجهٔ شرایط سياسی
ميباشد ،نه اعتقادات مذهبی  .اما دین و مذهب بنا بر نفوذ و تاثير
قوی و تشویقی آن بر مردم  ،برای استخدام بمب گذاران انتحاری،
مورد سؤ استفاده قرار گرفته است .به ویژه هنگامی که آنها در
آستانهٔپریشانی ونااميدی قرار داشته باشند.
به نظر می رسهههد که تحنیر ،انتنام و بشهههردوسهههتی در شهههکل دادن به فرهنگی که به ترویه بمب گذاری های انتحاری می
انجامد ،در س م سازمانی و فردی ننی اساسی را بازی میکند.
اقدامات نگهبانان آمریکائی زندان ابوغریب در جامعه اراق به ی موضوع حرمت ،ازت واحترام به خود تبدیل شد.
شهیوه های ان هباطی تحنیر زندانیان ،نه تنها توسهط زندانیان احناس شد ،بلکه برای همه اراقی ها تحنیر آمیز تلنی شد.
در مههاه هههای بعههد از انتشههههههار اکا هههای زنههدان ابوغریههب ،حمالت روزانههه بمههب گههذاری انتحههاری در اراق بههه طرز
نشهههمگیری افزایی یافت  .به همین شهههکل  ،املیات ضهههد مخالدین منهههلم که شهههامل تامشهههی و جنهههتجوی خانه به خانه،
بازجویی ،توقیف و دیگر موارد ننف کرامت اننانی بود ،به افزایی در حمالت انتحاری انجامید.ii
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مردم از آنچه آنرا بی ادالتی میدانند ،بیزار بوده و این بیزاری شهههکل انتنام را بخود گرفته میتواند .یکی از نتایه میل به
انتنام تمایل شهههههخص به فداکاری و تحمل و قدرت انجام دادن امل فداکاری میباشهههههد .تدکر انتنام می تواند به رسهههههیدن به
اهداه وسیعی بانجامد.
(ادامه دارد)

. iشمارهٔ  ۴۵۲ژورنال انستيتوت ملی عدالت The National Institute of Justice
Yale Center for the Study of Globalization . ii
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