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ایدئولوژی ،اتوپیا و خشونت

ــــــــــسرمقاله

انتظارات از وزارت دولت در
امور اصالحات بخش امنیتی
محمد هدایت

دو روز پیــش رییس جمهور غنی طی حکمی «وزارت دولت در امور
اصالحات بخش امنیتی» ایجاد کرد و نیز طی فرمان جداگانه دیگر
در راس این اداره جدیدالتاسیس ،امراهلل صالح رییس پیشین امنیت
ملی را منصوب کرد .در حکــم رییس جمهور در مورد ایجاد وزارت
دولت در امور اصالحات بخش امنیتی« ،رهبری بورد عالی نظارت بر
تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی کشور»« ،ارائه مشوره به
ریاست جمهوری اسالمی افغانستان در راستای تعیینات و ترفیعات
افسران ارشــد اردوی ملی و پولیس ملی»« ،نظارت بر تحقق برنامه
رشد مسلکی افسران ارشد اردوی ملی و پولیس ملی و ارائه مشوره
های مســلکی در زمینه فوق به ریاست جمهوری»« ،ارائه نظریات و
مشوره های مسلکی به ریاســت جمهوری در عرصه های دفاعی،
امنیتی ،سیاســی و اصالحات در سکتور امنیتی» ،از اهداف اساسی
این اداره ذکر شده است.
بدون شک اصالحات در بخش امنیت از ضرورت های اساسی کشور
است .نابسامانی های امنیتی در سراســر کشور هرچند ریشه در
فعالیت های تروریسم و دشمنان افغانستان و نیز کشورهای همسایه
دارد .اما بخشــی از مشکالت و نابسامانی ها از ساختارها و نیز نحوه
رهبری نهادهای امنیتی و کمبودهای اساســی در این بخش ،نشات
می گیرد .به عبــارت دیگر عالوه بر چالش های امنیتی عظیمی که
دشمنان ایجاد کرده اند ،ساختار و کارگزار در بخش امنیت از اساس
دچار مشکل است .این که رییس جمهور یک اداره جدید در بخش
امنیت ،آن هم در سطح وزارت ایجاد می کند و فرد با تجربه ای چون
امراهلل صالح را در راس آن می گمارد ،نشــانه روشن بر چالش های
ساختاری و کارگزاری است .چالش هایی که متاسفانه تمام رشادت
ها و جان فشانی های نیروهای امنیتی را در برابر دشمنان زیر سوال
برده است .هم اکنون روزانه ده ها تن از بهترین فرزندان افغانستان
در قالب نیروهای امنیتی به شهادت می رسند و بزرگترین قهرمانی
ها را انجام می دهند .اما برخی کوتاهی ها در رهبری نیروهای امنیتی
و به خصوص در بخش تقرری ها ،همه دستاوردهای بزرگ این نهاد ها
را زیر پرســش برده است .شاید الزم نباشد برای اثبات چالش های
بخش امنیتی به افکار عمومی نسبت به عملکرد ارگان های امنیتی
به خصوص در شهرها و نیز به وضعیت موجود سازوکارهای امنیتی
در حفاظت از شهرها و جان مردم ،مراجعه کرد .چون تصمیم رییس
جمهور به حد کافی در این باره روشنگر است.
اگرچه پس از صــدور دو فرمان رییس جمهور در مورد ایجاد وزارت
دولت در امور اصالحات بخش امنیتی و گماشتن رییس پیشین امنیت
ملی در این وزارت ،برخی از تحلیل گران آن را دوختن قبایی دیگر
بر اندام یک مخالف سیاسی پنداشته اند و برخی دیگر آن را نوعی
معامله بر سر پست های کلیدی در حکومت ارزیابی کرده اند و برخی
دیگر از تداخل وظیفوی میان وظایف و صالحیت های وزارت جدید
و نهادهای امنیتی دیگر سخن گفته اند .ولی در مجموع این تصمیم
رهبری حکومت وحدت ملی یک اقدام مثبت است .زیرا از یک سو
بخش امنیت واقعا نیازمند اصالحات اساســی است و از سوی دیگر
آقــای صالح تجربیات خوبی در بخش های امنیتی دارد و هم چنین
این انتخاب رییس جمهور ،برخی از گمانه زنی ها و بدگمانی ها میان
رهبری حکومت را نیز تا حدودی تلطیف میکند.
اکنون نوبت وزارت جدید و شخصی است که در راس این اداره قرار
گرفته است تا به اصالحات جدی در بدنه نهادهای امنیتی هم به لحاظ
ساختاری و هم به لحاظ کارگزاری ،بپردازد و به برخی از نارسایی ها
خاتمه دهد .با آوردن اصالحات در بخش های امنیتی ،هم بنیادهای
حکومت تقویت خواهد شــد و هم اعتماد عمومی به این نهادها و
سرانجام به حکومت باز خواهد گشت.
مهم ترین انتظار از اداره جدید این اســت که شایســته ساالری و
مسلکی ســازی را در اولویت کار خویش قرار داده و توازن و عدالت
را نیز در سطح رهبری نهادهای امنیتی در نظر بگیرد .دومین توقعی
که از وزارت جدید و وزیر آن می رود این است که به نفوذ کشورهای
همسایه در بدنه نهادهای امنیتی پایان دهد .با تجربه و شناختی که
امراهلل صالح از کارگزاران امنیت در افغانستان دارد ،این توقع خیلی
بی جا نیست .به عبارت دیگر مهم ترین عرصه برای تبارز کارآمدی
این اداره می تواند ،شناســایی افراد نفوذی و پاک سازی نهادهای
امنیتی از افراد وابســته به استخبارات دشمن و کشورهای همسایه
باشد .چون شخص آقای صالح بارها از افراد نفوذی و نیز شیوه های
نفوذ دشمن در ساختارهای امنیتی کشور سخن به میان آورده است.
اکنون وقت آن رسیده است تا آرزوها و پالن های خود را عملی سازد.

محمد هدایت

پرســش از چرایی خشونت امروزه به یک
مســاله عام تبدیل شده است .به خصوص
این که خشونت از ســوی کسانی سر می
زند که مدعی دیــن داری و اخالق مداری
هستند .خشــونت هایی که این روزها از
سوی مدعیان دینداری صورت می گیرد،
بسی بیشتر و عمیق تر از آن چیزی است
که توسط گروه های تبهکار و مافیا صورت
می گیرد.
ایدئولوژی گرچه به شکل و مفهوم امروزین
خود با نــگارش ایدئولوژی آلمانی مارکس
به وجود آمد و به عنوان یک مقوله شــایع
و مســلط نه تنها بر گفتارها که بر رفتارها
نیز ماندگار شــد ،بلکه بسیار پیش از آن
در یونان باستان سرنوشــت آن با ظهور
سوفسطاییان رقم خورده بود .آن زمان که
خطابهها و گفتارهای سوفسطاییان تبدیل
به سامانه مشــروعیتبخش برای دستگاه
قدرت و اقتدار گردید ،نخستین جوانههای
ایدئولــوژی به وجود آمــد .ماکسوبر در
کتاب اقتصاد و جامعه معتقد است نه تنها
رژیمهای سنتی و کاریزماتیک بلکه حتی
رژیمهای قانونــی و بروکراتیک به منظور
کنترل اجتماعی و مشروعیت بخشیدن به
اقتدار خود از خشــونت استفاده میکنند.
اما این خشونت بدون توجیه ایدئولوژیک
امکانپذیر نیست.
از نگاه وبر ایدئولوژی ســه وجه اساســی
دارد؛ یکپارچه ســازی جامعه از طریق
گفتارهای خطابی ،کنترل جامعه از طریق
مشروعیتبخشــی اقتدار و توجیه اعمال
و آیینهــای نمادین .آیینهــای نمادین
از نمایشهای خیابانی شــروع میشــود
تا کشــتار به صورت دســتهجمعی را در
بر میگیرد .حتی کشــتار و خشــونت در
ایدئولوژی ،بخشی از نمایش است که عمدتا
به صورت آیینی انجام میگیرد.
وجه بســیار قوی ایدئولوژی خیالوارگی
آن اســت .اما این خیالوارگی تنها جنبه
فردی ندارد بلکــه وجه جمعی آن قویتر
و تاثیرگذارتر است .خیالوارگی ایدئولوژی
مدیون «اوتوپیا» اســت .اوتوپیا ســامانه
انتزاعی و متافیزیکی اســت که انسان را
در ورط ه منطق «یا همــه یا هیچ» پرتاب

میکند .در این ورطه کنش و عمل تحقیر
میشود .آنچه هست خیال است و نظمهای
نمادین که الزامآوری آنها به مراتب قویتر
و حتمیتر است نسبت به واقعیات.
اوتوپیا /ناکجاآباد /المکان /آرمانشــهر/
مدینــه فاضله بدون ســاختن یک وجه
روایی از خود تــداوم نمییابد .ما همواره
از طریق تاویــل مدام ســنها در قالب
اوتوپیا می توانیم بــه هویت ایدئولوژیک
خود ادامه دهیم .هویــت و هویتخواهی
مهمترین برآیند ایدئولوژیها اســت .اما
وقتی دین با ســامانههای ارزشــی خود
تبدیل به ایدئولوژی میشــود ،میل شدید
به اصالت و اصالتیابــی دارد .اصالتیابی
همان چیزی اســت که از آن به بازگشت
به خویشــتن نیز تعبیر شده است .گرچه
میتوان میان بازگشــت به خویشــتن به
روایت دکتر شــریعتی و دیگر پیشگامان
احیای دینی و بازگشــت به خویشتن به
روایت گروههای افراطی چون افراطگرایی
دینی و طالبان فرق گذاشــت ولی نتیجه
یکی است .در بازگشت به روایت احیاگران
دینی مسأله معنا و محتوا و به عبارتی گوهر

دین مهم است .بر اساس این روایت انسان
مســلمان امروز باید به ارزشهایی تمسک
کند که محورهای بنیادین دعوت دینی در
عصر پیامبر را میســاخته اند .اما بازگشت
به روایت گروههای افراطــی و بنیادگرا به
معنای احیای عصــر مدینه با کلیت فرم و
محتوای آن است .حتی در این نوع نگاه فرم
بســیار مهم تر از معنا است .عصر ارتباطات
و الزامات رسانهای جهانی شدن سبب شده
است که افراطگرایان بیش از آن که به دنبال
رواج ارزشهای معنوی اسالم باشند به دنبال
نمایش آن هستند.
بــه هرحال آنچــه در ایــن فرایند مهم
اســت ،اصالتخواهی و اصالتیابی است.
این اصالتخواهی منجر به همگانی شــدن
خشونت خواهد شــد .چون جهانی که در
سایه تسامح و تســاهل نیمبند تبدیل به
خانه مشترک آدمیان شده است ،زمانی که
شاهد اصالتخواهیهای متکثر باشد ،دیگر
جایی برای زندگی نخواهد بود .اگر بنا باشد
هرکسی در این دنیا به اصل خویش برگردد
و متصلبانه بر ریشههای تاریخی خود اصرار
ورزد ،تعارضی فراگیر حکمفرما خواهد شد.

همزیستی رسانه و تروریسم
شفافیت_به دلیل ایتکه قسمت مهم برنامه
ضد تروریسم اطالعات عملیاتی است ،این
امر یکی از اهداف تروریستها جهت گمراه
کردن مردم در مورد ماهیت و خصوصیات
قربانیان ترور به عنوان ” عناصر شایســته
مــرگ” از طریق معیارهــای غیر منطقی
و بکارگیری تردید و شــک منتج شــده
از آن اســت .با توجه به این مورد ،رسانه
باید رســاترین ،واقعی تریــن و متوازن
ترین اطالعات را تــا حدی فراهم کند که
امکان جلوگیری از سوء تفاهمات حوادث
تروریستی توســط مردم و دولتمندان که
تصمیمات مناســبی را نســبت به هدف
گذاری و احیای راهــکار های حقوقی به
منظور تضمین تعقیب تروریستها به واسطه
اســناد معتبر بین المللی اتخاذ می کنند
وجود داشته باشد.
جداســازی_به دلیــل اینکــه قربانیان

 کارتون روز

qبنیانگذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير :حفیظ اهلل زکی

تروریســم یکسان نیســتند ،رسانه باید
قربانیان مختلف تروریســم را به واسطه
قربانیان جنگ متاثر از گرایشات سیاسی
و قربانیان فرقه های تروریســتی متاثر از
ایدئولوژی متروک و شوم ،به جهت تحریک
و بســیج افکار عمومی بر علیه تهدیدات
مطرح شده از جانب گروههای تروریستی
متعلق به فرقه های خاص مذهبی و اقلیتی
مورد تفکیک قرار دهد .به بیان دیگر ،این
امر بسیار مهم است که اخبار و ماجراهای
را به گونه ای پوشــش ندهیم که قربانیان
تروریســم را به عنوان کشــته شدگان
هدفمند و سازماندهی شــده به وجود ”
قدرت” برخی از فرقه های مذکور نســبت
دهیم و یک سناریو به عنوان ” ما در قبال
آنها” ایجاد کنیم .اینگونه تفکیک مخرب
بهانه ای به مردم جهت ناآرامی در جوامعی
چند فرهنگی می دهد که ســرانجام نمی
توانند برخی از گروهها و فرقه ها را در کنار
هم حفظ کند.
ضد تروریسم اینترنتی_اینترنت یک محل
مهم در مقیاس جهانی جهت گفتگوی میان
جوامع فراوان شده است که مستقیما تحت
تاثیر خشــونت فرقــه ای منطقه ای قرار
گرفته اند .ارتباطات فر قه های خشــونت
طلب و مهاجم به شدت وابسته به اینترنت
اســت .به بیان دیگر ،عصر اینترنت عصر
تروریسم آنالین(زنده) را به ارمغان آورده
است و تروریسم به اســتفاده از صفحات
وب جهت عضو گیــری ،افزایش بودجه و
انتشــار پیامها و جنایات خود مجهز شده
اســت .وضع قوانینی در سطح ملی و بین
المللی و مجازات کســانی که از اینترنت
جهت تحریک عضوگیری ،آموزش عمومی
و تبلیغات افکار تروریســتی استفاده می
کنند می تواند به شناســایی تروریستها
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و جلوگیــری از حمالت بالقــوه آنها کمک
کند .اگر اینترنت مــی تواند جهت آموزش
افراد ناآگاه به عنوان تروریســتهای آینده
عمــل کند ،از طــرف دیگر مــی تواند به
عنوان بســتری جهت فریاد رسی قربانیان
تروریسم برای افشاء ماهیت و خصوصیات
دروغین و جنایتکارانه شبکه های عضوگیر
تروریستها باشد .ایجاد یک مرکز تحقیق و
آمار سازماندهی شده مجهز به متخصصین و
اسناد طبقه بندی شده مهم از طریق محیط
اینترنت می تواند مســیری را برای آگاهی
اینگونه تروریسم جویان آینده فراهم کند.
صالحیت و شایســتگی علمی و روشنگری
قانونی بــاال همراه با آگاهــی از معیارها و
تشــریفات موضوعه مندرج در اسناد بین
المللی جهت تنظیم یک ساختار بازدارنده
برای تروریسم جویان ناآگاه آینده و پرهیز
از ورود افــراد کم اطالع ،از مورد ترســیم
قرار دادن اندوه و مصیبــت های قربانیان
تروریسم و همچنین شیوه زندگی آنهاست.
بسیار مفید است اگر صفحات و رسانه های
اینترنتی داستان احساسی و اشک برانگیز
قربانیان تروریسم ،بستگان و دوستان آنها را
به واقیت به نمایش بگذارد ،اینگونه پوشش
رسانه ای فشار عمومی به دولتها ،سازمانها
و جوامــع محلی جهت حمایــت معنوی از
قربانیان تروریسم را ایجاد می کند.
ایجاد یک مرکز علمی پیرامون جمع آوری
و تحلیل اطالعات مربوط به قربانیان ترور_
دفــاع از حقوق قربانیان تروریســم تعهد
الینفک کشــورها و جوامع بین المللی در
راستای مبارزه با تروریسم است .سازمانهای
حقوق بشری و کمک دولتها در جمع آوری
و تحلیل اسناد جهت تضمین تحقق حقوق
قربانیان ترور ،مشروعیت و اعتبار ضرورت
ایجاد یک شبکه رسانه ای جهانی در دفاع

مخصوصا اینکه این خودبودگی و خودباشی
از طریق چنگ زدن بر تاروپود گذشتههای
تاریخی ،آن هم اصرار بر فرمهای نمایشی
گذشته باشــد ،نه محتوا و درونمایههای
معنوی آن.
خیالوارگی و اتوپیایــی دیدن دین که آن
را به راحتــی تبدیل به ایدئولوژی میکند،
باعث نوعی انتحار معنــوی نیز میگردد.
به این معنا که ایدئولوژیک شــدن دین در
عین حالی که جهان را مملو از خشــونت
میســازد و تفکر خودکشی و دیگرکشی
را توجیهپذیر میسازد ،زمینههای نابودی
خــود را نیز فراهم میکنــد .همان پیامد
ناخواستهای که برخی از آن تعبیر به انتحار
معنوی کرده است .زیرا در این حالت دین
در یک فرایند ســکوالر قــرار میگیرد و
ذخایر معنــوی خود را که ســرمایههای
اســطورهای ،تمثیلی و ازلی است از دست
میدهد و خود به ســان دیگر عرصههای
عرفی و دنیوی تبدیل میگردد.
در یک کالم هر پدیدهای که برای انســان
آرمانشــهر به ارمغان میآورد ،جامعه و
نظمی را بر میسازد که هنوز وجود ندارد.

قسمت دوم و پایانی

از قربانیان تروریسم را تقویت خواهد کرد.
تروریســم در رسانه بیشــتر معطوف به
مسببین و نتایج تنش های قومی -سیاسی
بوده است .یک همبســتگی بین المللی
منسجم جهت از بین بردن خطرناک ترین
پدیده عصر حاضر نیاز اســت .کسانی که
به طور مستقسم از تروریسم صدمه دیده
اند مردمانی هستند که باید نقش اساسی
در این حرکت ایفا کنند تا شــاهد روزی
باشــند که در آن هیچ گونه تروریســتی
نتواند در دنیا وجوداشته باشد و گروههای
تروریستی نیز قادر نباشند که جان مردم
بی گناه را بگیرند .ایجاد یک شبکه رسانه
ای جهت شــفاف ســازی و آشکار سازی
حقایق واقعی گروهای تروریســتی مانند
القاعده ،طالبان ،بوکوحرام ،جیش العدل،
جند اهلل ،داعش ،النصره ،و مجاهدین خلق
و خطرات عضویت در این گروه ها نیز منجر
به مسکوت ماندن این عنصر تهدید کننده
در سطح ملی و بین اللمی خواهد شد .طرح
ممانعت از اعطای پناهندگی به مســببین
و مظنونیــن به ارتکاب قتــل و اقدامات
تروریســتی و همچنین ایجاد کمیته ای
حقیقت یاب در این رابطه می تواند مورد
توجه و انتشار رسانه ها قرار گیرد.
خشونتی که تروریستها مرتکب می شوند
نه تنها برای جلب توجه نسبت به خودشان
و دلیل آنها است بلکه برای اجبار و ایجاد
فضای ترس و هشداری است که تروریستها
می توانند از آن بهره ببرند .مورد هدف قرار
دادن افراد بی گناه اساســا نقش مهمی در
توانایی تروریستها جهت ایجاد وحشت ایفا
می کند .بنابراین ،همانطوری که روح خون
آشام افســانه ها نیاز به خونخواری جهت
زنده ماندن دارد زندگی واقعی تروریست
ها نیز نیاز به قربانی آنهم از نوع بیگناهان

انسان تنها بر اســاس کمبودها و نواقصی
که در زندگی خود احســاس میکند ،نظم
نمادینی را در تصور و پندار و خیال خویش
میسازد و برای تحقق آن نظم بیهوده تالش
میکند و گاهی هم دست به خشونت میزند.
بدینترتیب به گفته پوپر خشونت ناشی از
ناکجاآبادگرایی بیشــتر شبیه جنون است
زیرا انســان مبتال به افسونگری ناکجاآباد
به جای آن کــه رنجهای عاجل زندگی خود
را بزداید ،زندگی خود را فدای شکوه و جالل
آیندهای میکند که هرگز تحققپذیر نیست.
مخصوصا ایدئولوژی که تنهــا کارکرد آن
ساختن آرمانشهر و ناکجاآباد است ،نقش
مهم در برساختن ناکجاآباد در ذهن انسان
دارد .تصور و خیال یــک جامعه آرمانی و
خیالی پردهای زخیم بر واقعیات میاندازد و
سبب میشود تا انسان همواره دچار خطای
باصره و در جهل مرکب بماند.
اما شکی نیست ،آرم انشــهری که دین و
مذهب بر میسازد چیزی فراتر از ناکجاآباد
ایدئولوژیها اســت .به خاطر اینکه مدعی
حقیقت اســت و برســاختههای خویش را
فراتر از واقعیت میداند .بسیاری به دین به
مثابه یک ایدئولوژی نگاه کردهاند و چرخه
خشــونتپروری در دیــن را از این زاویه
دیدهاند ،در حالی که دیــن چیزی ماورای
ایدئولوژی و فراتر از آن اســت .تفاوتهای
زیادی میــان دین و ایدئولــوژی میتوان
یافت ولی مهمترین تفاوت میان آن دو ،نوع
نگاه پیروان هــردو به بنیادها و اصول آنها
ی قداســتآلود دین و انجام
است .بنیادها 
فعل به قصــد قربت از مهمترین تفاوتهای
آن با ایدئولوژی میتواند باشــد .از همینرو
اگر دین به انحراف کشــیده شــود و وجه
رستگاریبخشــی خود را از دست دهد و به
دســتگاهی برای برآوردن امیال انسانی و
وسیلهای برای خشونت تبدیل شود ،دیگر
هیچ سامانهای از باور نخواهد توانست روند
خشونتزایی آن را متوقف کند .از این نگاه
در عین حالــی که دین تبدیل به ایدئولوژی
میگردد و کارکردهای آن را پیدا خواهدکرد،
چیزی اضافه بر آن نیز دارد که همان توجیه
متافیزیکی خشونت و انجام خشونت برای
رضای خدا خواهد بود.

دارد .بــا وجود این ،هرچقــدر هم این امر
آشکار باشــد ،تا به امروز توجه کمی نسبت
به قربانیان حمالت تروریستی ،بازماندگان ،
دوستان و همکاران آنها معطوف شده است.
موارد انتشاراتی بسیار کمی در مورد قربانیان
تروریسم به ویژه نسبت به حمالت فرقه ای-
تروریستی به غیرنظامیان وجود دارد .بر این
اساس گروهایی سازماندهی شده از خانواده
ها و دوستان قربانیان ترور تشکیل شده اند
تا صدای قدرتمندی در قوانین و سیاستهای
ضد تروریستی و رسانه های دنیا باشند.
نفوذ روبه رشــد گروههای ایجاد شــده تو
مناطق دنیا مخصوصا در ایران()ADVTدر
طول ۱۵سال گذشــته ،یک تفاهم مشترک
را پیرامون افزایش مناســبات و همکاری
بر اساس مســائل حقوق بشری ایجاد کرده
اســت .انجمن قربانیان تروریســم ایران،
مدافع حقوق  ۱۲۰۰۰هزار قربانیان غیر نظامی
حمالت تروریســتی است که توانسته است
جایگاه ،صــدا و رویکرد نوینی را در عرصه
های بیــن المللی به ارمغــان آورد .انجمن
دفاع از قربانیان تروریســم اهداف ویژه ای
را تشــکیل داده اند که برخوردار از سطح
جدیدی از اختیار در تالشهای خود در قبال
عدالت بوده و قابلیت ملــی و بین المللی
خود را بهبود داده اند که در میان گروههای
قربانیان ترور خارج از مرزها نمونه است .این
مرکز در خواســتهای خود مبتنی بر ماهیت
و ظرفیت غیر دولتی ،توانسته است نفوذ و
پیشرفت قابل توجهی را از خود بروز دهد.
موفقیــت گروههای قربانیان تروریســم،
میراثی را برای قربانیان حمالت تروریستی
آینده بر جا خواهد گذاشت .این گروهها می
توانند حتی روشــهای موثر فشارهای غیر
دولتی و گفتگوها را جهت شکســت نفوذ
و جهت گیری شوم رســانه در بی اهمیت
جلوه دادن شان و احترام قربانیان تروریسم
تدارک ببینند .در نهایت ،گروههای قربانیان
تروریسم آینده می توانند زمینه های فشار
به ســازمانهای غیر دولتی جهت پاسخگو
بودن برای ناتونــی خود در دفع ،جلوگیری
و بازداشتن مراکز رسانه در باال بردن قدرت
ســاختگی و دروغین عناصر تروریستی را
ادامه دهند .مســئله قربانیان تروریسم ،به
هر حال امروزه نقش مهمی را در رسانه ها و
انتشارات مربوط به ضد تروریسم ملی و بین
المللی ایفا نمی کند.
خانواده ها و بستگان قربانیان ترور مشتاقانه
خواستار همکاری با همه صلح جویان  ،برنامه
های بشردوستانه ،موسسات ضد تروریسم
و حامیان ضــد فرقه گرایــی و همچنین
ســازمانهای حقوق بشری در سرتا سر دنیا
جهت افشــاء ماهیت فرقه گونه تروریستها
هستند.
سازمانهای حقوق بشــری به همراه رسانه
باید به خانواده و بستگان قربانیان تروریسم
توجه کنند و درخواست آنها مبنی بر عدالت
را بر همه عدالت جویــان و آزادی خواهان
برسانند.
سایت انجمن دفاع از قربانیان تروریسم
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