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مبارزه ناکام با افراطیت

ــــــــــسرمقاله

نقش علماء در مبارزه
با افراطیت
حفیظ اهلل ذکی
افراط گرایی در افغانستان و در بسیاری از کشورهای اسالمی رو
به گسترش است .افراط گرایی در ســه دهه گذشته به تشکیل
شبکه های تروریستی کمک کرده است .تروریسم از ترویج ایده
های افراط گرایانه مذهبی برای جلب وجذب نیرو و انجام عملیات
های تروریســتی و انتحاری بهره می برد .متأســفانه با آن که از
سوی برخی از دانشمندان اســامی در گذشته ،تفکرات افراطی
یک خطر و انحراف از مســیر دین دانســته می شد؛ اما از سوی
بسیاری از علماء نوعی پایبندی شدید به آموزه های دینی تلقی
شــد .از اینرو تعدادی از علماء بجای مبارزه با این انحراف ،حالت
سکوت ،تسامح و گذشــت را پیشه کردند و این غفلت باتوجه به
ســطح پایین فرهنگی جوامع اسالمی و آشنایی اندک مسلمانان
از مبانی فکری اسالم به گسترش افراط گرایی مذهبی در جهان
اسالم کمک کرد و طیف بندی های جدیدی را در مجموعه فکری
اسالمی به وجود آورد.
تعــدادی از علماء بخاطر نفوذ فرهنگ غــرب و ضدیت با تهاجم
فرهنگ بیگانه در کشورهای اســامی ،به جای آن که به صورت
منطقی به شــناخت افراد از فرهنگ اسالم و غرب کمک کند و
خطرات گرایش بــه فرهنگ غرب را توضیــح دهند ،به صورت
مطلق بر دشــمنی کشورهای غربی با دین اسالم پافشاری کردند
وعصبیت های جاهالنه مذهبی را در میان مسلمانان ترویج کردند.
تعدادی از آثار و کتاب هایی که از این دسته علماء به جای مانده،
امروزه خوراک فکری گروه های قرار گرفته است که بدترین ضربه
ها را به ریشه دین و دینداری وارد می سازند .از اینرو نقش علمای
اسالمی هم در جلوگیری از افراطیت برجسته است و هم در تبلیغ
و ترویج آن انکار ناپذیر می باشــد .تفکرات افراطی که پیش از
نیم قرن گذشته در جهان اسالم شکل گرفته بود؛ بیشتر ماهیت
و انگیزه دینی و مذهبی داشــته اند و برخی از علماء در ایجاد و
دوام آن نقش بازی نموده اند؛ اما وقتی از افراطیت مذهبی و دینی
در نیم قرن اخیر صحبت می شــود؛ دیگر نمی توان گفت که این
ایده ها ماهیت دینی داشته و انگیزه های دینی سبب شکل گیری
جریان های به شدت افراط گرا در جامعه گردیده است.
تروریسم و افراط گرایی اگرچند با رنگ و لعاب دین و مذهب وارد
جامعه اســامی می شود و مسلمانان را برای هدایت به راه راست
و رساندن به بهشت موعود به گروه های افراطی دعوت می کنند؛
اما زایش و پرورش این گروه ها از یک سو به گونه انفکاک ناپذیر
با سیاست های بین المللی و منطقه ای گره خورده است و از سوی
دیگر با مافیای بین المللی و باندهای مخوف و جنایتکار همزیستی
و همکاری های مشترک پیدا کرده است.
تروریسم و افراطیت برخاسته از سیاست های پیچیده بین المللی
و تقابل ســازمان های استخباراتی در کشــورهای نفت خیز و با
موقعیت های استراتژیک به وجود می آید و با آمیزش با باندهای
جنایتکار ،مافیای موادمخدر و حتا قاچاقبران انسان به حیات خود
ادامه می دهند .از اینرو افراطیت در ســال های اخیر پیش از آن
که با آموزه های اســامی ارتباط داشــته باشد و از دغدغه های
دینی نشأت یا فته باشد ،محصول تعامل و تقابل منافع کشورهای
قدرتمند جهانی و منطقه ای در یک حوزه جغرافیایی است.
از اینرو نقش علماء در ایجاد گروه های افراطی بسیار اندک بوده
و صرفا تعدادی از علمای کم ســواد و ناآگاه بر مبنای احساسات
دینی و یا گرایشــات ضد غربی به آماده کردن لشکر برای گروه
های افراطی کمک می کنند.
بنابراین تروریسم و افراطیت یک موجود سیاسی و استخباراتی
اســت که با اقتصاد و فعالیت های مافیایی پیوند خورده اســت.
افراطیت یک پروژه اســت که برای ایجاد وحشت ،جنگ ،ناامنی
و به منظور دسترســی به اهداف سیاسی و اقتصادی و بدنامی و
ناکامی اسالم راه اندازی شده است .آگاهی مردم از مبانی دینی و
عوامل ترویج افراطیت ،می تواند پروژه جلب و جذب به گروه های
افراطی را با چالش مواجه سازد.

افراط گرایی یکی از پدیده های اســت که
دامن گیر کشــور های اسالمی شده است.
این پدیده اما جدید و بدیع نیســت .کشور
های اسالمی چندین دهه است که دامنگیر
آن شده است .افراط گرایی اما ،تنها محدود
به کشور های اســامی نمانده است .این
پدیده امنیت ،ثبات و نظــم بین الملل را
نیز تهدید نموده اســت .در دهه های اخیر
تا اندازه زیاد بر تعامل کشــور های غرب با
کشور های اســامی تأثیر گذاشته است.
حضور آمریکا و کشــور های همپیمان آن
در افغانستان به خاطر سرکوب افراط گرایی
دینی از نوع اسالمی آن بوده است .حضور
روسیه در سوریه نیز به خاطر سرکوب گروه
داعش به عنوان یک گروه بنیادگرا و افراطی
اسالمی صورت گرفته است .با وجود محور
بودن افراط گرایی در تعامل غرب با کشور
های اسالمی اما ،بنیادگرایی و افراطیت نه
تنها ضعیف نشــده است بلکه افراط گرایی
جزئی از شــاخص های مهم جوامع اسالمی
شده اســت .این پدیده بیش از همه کشور
های اســامی از مردم افغانستان قربانی
گرفته است .افغانستان کانون مهم فعالیت
گروه های مختلف افراطی بوده است.
وزارت حج و اوقاف افغانستان سیمینار سه
روزه به منظــور مبارزه با افراطیت در کابل
برگزار نموده است .فیض محمد عثمانی در
سخنرانی خود در این سیمینار بیان داشته
است که مبارزه با افراطیت به دلیل برخورد
سیاســی ،ایدئولوژیکی و تجاری نتیجهای
مثبت نداشته است .او در بخش از سخنان
خود افزوده اســت که پدیده افراطیت به
صورت درست بررسی و شــناخته نشده
اســت به همین خاطر ،تالش ها و مبارزه ما
با افراطیت ناکام مانده است .او اظهار داشته
اســت که برای مبارزه با افراطیت نیازمند
شــناخت ریشــه ها ،زمینه های گسترش
آنیم .عوامــل و علل قوت گرفتن افراطیت،
دورنمای افق منطقهای و در نهایت نیازمند
ارائه راهکار برای مقابله با آن می باشــیم.
بخش از سخنان وزیر حج و اوقاف در ارتباط
با برخورد سیاسی و ایدئولوژیکی با پدیده
افراطیت درســت می باشد اما مسئله این
است که این وزارت به عنوان یک نهاد مهم

رحیم حمیدی

دولتی چه راهکاری برای مبارزه با افراطیت
تدوین نموده اســت .آیا این وزارت ریشه
ها و عوامل گســترش افراطیت را درک و
فهم نموده اســت؟ اگر مبارزه با افراطیت
در افغانســتان ناکام مانده است ،سهم این
وزارت در این ناکامی چیست؟ در ذیل تالش
می کنم این مسئله را به تحلیل بگیرم.
اول؛ قبل از ســال  1947مــدارس مهم و
شناخته شــدهای در افغانســتان وجود
نداشت .علما برای تحصیل به هند می رفت.
مدرسه دیوبند یکی از مدارس مورد عالقه
علمایی کشور بود .مردم شمال کشور اما ،به
مدرسه «دیوان بیگی» بخارا می رفت .بعد
از تجزیه هند و شــکل گیری کشور جدید
به نام پاکســتان ایالت خیبــر پختونخواه
کانون اصلی تحصیالت علمای افغانی قرار
گرفت .در افغانستان مدارس بزرگی وجود
نداشــت که علما بتواند مدارج عالی علوم
دینی را تکمیل نماید .اگر علمایی ســنی
به هند ،ایالت خیبر پختونخواه پاکســتان
می رفت .شــیعیان کشــور برای تکمیل
مدارج عالی علــوم دینی به نجف در عراق
و قم در ایران می رفت .بعد از گذشــت سه
قرن شهروندان کشور همچنان برای کسب

علوم دینی به کشور های همسایه می رود.
تا هنوز مــدارس بزرگ و با قابل اعتبار در
کشور وجود ندارد .جدا از آمادگی ذهنی
شهروندان کشور در گرایش به بنیادگرایی
و افراطیــت بخش مهم از مســئله بر می
گردد به تحصیل طالب کشــور به کشور
های همســایه .به ســخن دیگر ،طالب
کشور در کشور های همسایه به افراطیت
و بنیادگرایی رو می آورد و بعد در کشــور
فعالیت های بنیادگرایانه را انجام می دهد.
دوم؛ در دوره مجاهدیــن و گروه طالبان
مدارس دینی رونق گرفت .در روســتای
های کشــور مدارس دینی تا اندازه زیاد
جای مکاتب دولتی را گرفت .در دوره پسا
طالبان مکاتب دولتی رونق دوباره گرفت.
اما تالشــی برای بهبود مدارس دینی از
ســوی حکومت صورت نگرفت .حکومت
برنامه مشخص برای بهبود مدارس دینی به
لحاظ کمی و کیفی نداشت .سیاست های
مبنی بر تغییر سیســتم نظام درسی نیز
وجود نداشت .نظارت و ارزیابی بر مدارس
دینی یک امر ناشناخته باقی ماند .همین
مسئله باعث شــد که طالب در مدارس
دینی داخل کشــور نیز دامنگیر افراطیت

و بنیادگرایی گردد .در سال های گذشته
موارد زیادی از ســوی ریاست امنیت ملی
کشور گزارش شد که طالب مدارس دینی
کشور دست به خشونت زده بود .بنابراین،
یکی از زمینــه های رشــد افراطیت و
بنیادگرایی مدارس دینی کشور می باشد.
مدارس دینی که با نصاب تعلیمی سنتی و
بدون نظارت حکومت فعالیت می کند.
رشــد بنیادگرایی تنها به مدارس دینی
محدود نمی شود .مســاجد و مال امامان
مساجد نقش برجسته در ترویج افراطیت
و بنیادگرایی دارد .در اکثر کشــور های
اسالمی متن سخنرانی مال امامان مساجد
از ســوی حکومت تدوین و ارائه می گردد
اما در افغانستان حکومت کمتر نظارت بر
سخنان مال امامان مساجد دارد .آن ها در
عین حالی کــه ماهانه پولی از وزارت حج
و اوقاف دریافت می کند در بســی موارد،
در برابر حکومت جبهــه می گیرد .روابط
وزارت حج و اوقاف با مساجد و مال امامان
آن اما تنها محدود به برخی شهر های مهم
کشــور همانند کابل ،هرات ،قندهار و بلخ
می شود .وزارت حج و اوقاف هیچ ارتباطی
با مســاجد و مال امامان روستا های کشور

ندارد .بنابراین ،فقــدان نظارت بر مدارس
دینی و مال امامان مســاجد یکی از دالیل
مهم و اساســی گســترش بنیادگرایی در
کشور می باشد.
ســوم؛ حکومت برای ســاخت مدارس و
جلوگیری از فرستادن طالب کشور به کشور
های دیگر اســامی تالش نموده است از
کمک های کشور های اسالمی برای ساخت
مدارس دینی اســتفاده نمایــد .به عنوان
مثال؛ رئیس جمهور اشرف غنی قراردادی
ساخت مدرسه دینی را با عربستان سعودی
بست .این مســئله ممکن امری در راستای
رشد مدارس دینی در داخل کشور محسوب
گردد اما واقعیت امر این اســت که ساخت
مدارس دینی توســط کشور های اسالمی
در داخل کشــور امــکان و فرصت ترویج
بنیادگرایی و افراطیت را در کشــور فراهم
می سازد .عربستان سعودی یکی از کشور
های اسالمی است که فهم بنیادگرایانه در
آن مســلط و هژمون است .ساخت مدارس
توسط این کشــور در افغانستان می تواند
اندیشــه های وهابی و بنیادگرایانه و آنچه
در عربســتان رایج است را گسترش دهد.
بنابراین ،سیاســت ما بــرای جلوگیری از
رفتن طالب به خارج از کشور اشتباه است.
این مسئله باعث گســترش بنیادگرایی و
افراطیت در داخل کشور می شود.
در پایــان باید گفت که فقدان سیاســت
حکومــت برای جلوگیــری از رفتن طالب
کشور به کشور های همسایه ،ادامه سیستم
ســنتی نصاب تعلیمی در مــدارس دینی
کشــور ،فقدان نظارت و ارزیابی حکومت
بر مســاجد و مدارس دینی از عوامل مهم
گسترش افراطیت و بنیادگرایی بوده است.
با این حســاب ،حکومت به صورت عام و
وزارت حج و اوقاف به صورت خاص ســهم
عمده در ناکامی سیاست مبارزه با افراطیت
و بنیادگرایی داشته است .ما جدا از بازنگری
در سیاســت های خود نیازمنــد آنیم که
بازنگری جدی در کارکرد های وزارت حج
و اوقــاف ،وزارت تحصیالت عالی و وزارت
معارف کشــور نیز می باشیم .بخش عمده
ناکامی به خاطر کارکرد بد و ناکارآمدی این
نهاد هاست.

ائتالف های نوظهور و رعایت قاعده بازی سیاسی

در روزهای اخیر شــکل گیری ائتالف های
سیاســی رونق دیگر باره ای یافته است.
تاکنون چندین جبهه و ائتالف سیاســی
اعالم وجود نموده اند .نکته مهم این است
که شــکل گیری این ائتالف ها اگر از یک
سوی سبب تجمع و اجماع شماری از افراد
بر محور خاصی گردیده اســت ،در سوی
دیگر بنابه دالیل عینی و ذهنی  ،دیدگاه ها
و موضع گیری های منفی نیز شــدت یافته
اســت .این منفی نگری ها و موضع گیری
های ناموافق بگونه ای شــدید و جدی می
نمایاند که بر فضای اجتماعی و سیاســی
کشور نیز اثر گذاشته و قابل حس می باشد.
در جهت ارزیابــی چنین رویکردی با تأمل
الزم و بایسته می توان گفت از نشانه هاي
خامي  ،غير عقالني بودن  ،سطحي نگري و
مقطعي عمل كردن سياست در افغانستان
يكي اينســت كه سياست در اين سرزمين
و حكومت فاقد پشــتوانه فكري مي باشد.
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qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

عبداهلل هروی

يعني اگر براي سياســت دو وجه نظري و
عملي قايل گرديم ؛ در افغانســتان فقط به
وجه عملي سياست ؛ و آنهم به وجه عملي
بســيار ســخيف و حقير آن توجه نشان
داده مي شود .شايد به همين علت توسعه
سياسي  ،اجتماعي و اقتصادي كشور عقيم
مانده است  .صفحه به صفحه تاريخ اين ديار
روايت هاي تلخ و جانسوزي از كشتار هاي
وحشــيانه  ،جنگ هاي كور  ،تنش هاي بي
پايان و فتنه انگيزي هاي گســترده را بيان
مي دارد .بر شــمردن علل اين همه در نزد
نخبگان و رهبران سياسي و اجتماعي يك
امر بسيارعادي و تكراري گرديده است ؛ و
شگفت اســت كه هرگز بر شمردن تكراري
اين علت ها هرگز موجب مالل شــان نمي
گردد ؛ بالعكس در گفتــار ها و عمل هاي
تكراري نوعي از خود راضي بودن احساس
مي شود .و شــگفت تر از همه اينكه ريشه
اين علت ها را هميشه بسوي ديگري اشاره
مي نمايند .وقوع تمــام حوادث دردناك و
ناكامي هاي پيوسته و شكست هاي متواتر
را همــه در عوامل بيروني جســتجو مي
نمايند .در اين مورد هيچ اســتثنايي وجود
ندارد .تمامي سياســت مداران و رهبران
سياســي و اجتماعي كشــور متاسفانه به
بيماري فرافگني مبتال مي باشند  .خود پيل
تن و تهمتني مي پندارند كه از همه گزند ها
در امان و مصئون مي باشند  .چرا افغانستان
دچارعقب ماندگي گرديده اســت ؟ بخاطر
دخالت هاي استعمار! چرا مردم افغانستان
دچار تنش و جنگ هاي برادر كشي گرديده
است؟ علت آن در مداخله و دست اندازي
هاي بيروني نهفته اســت ! چرا افغانها قادر
نيســتند كه وفاق و هم بستگي ملي دست
يابند ؟ چون دست هاي مداخله گر بيروني
نمي گذارند ! و....
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 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
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هرچه عيب و نقص وجود دارد و هر مشكلي
كه در اين كشــور پديد آيد ،سرنخ آن را
بايد در بيرون از مرز ها جستجو نمود! اين
بيماري فرافگني حد اقل از دو منبع رواني
سرچشــمه مي گيرد :منبع نخست اينكه
خود را از ناكامي ها و ناتواني ها و ضعف ها
تبرئه سازيم  .منبع دوم ابزار و وسيله اي
براي سروري و حكمراني بر مردم مصيبت
زده افغانستان در اختيار داشته باشيم!
چنانچه بــه اظهارات و ســخنرانی های
رهبران حکومتی و سیاســی کشور دقت
نماییم در خواهیــم یافت که آنان همواره
کوشــیده اند با برشــماری چالش ها و
مشــکالت در کشــور علت و ریشه آن
را بطرف دیگری پرتــاب نمایند .آنان از
مسئولیت های خود و کارنامه های خود در
جهت زدودن این چالش ها و رفع مشکالت
هرگز ســخنی به میان نمی آورند .بطور
مثال شماری از سیاســت مداران کشور
تالش دارند علت خرابي  ،عقب ماندگي و
ناامني كشور را در وجود تفرقه اي ارتباط
دهند كه به زعم آنان به شكل هاي مختلف
و به بهانه هاي گوناگــون از جمله زبان ،
منطقه  ،حزب  ،قوم و  ...تبارز یافته و افراد
جامعه را بنام هــا و اتهام های گوناگون از
يكديگر دور ســاخته و در نهايت آنان را
رويا روي هم قرار داده دهند.
در نگاه اوليه چنین ادعاهایی شاید بسيار
خوب و دل نشين به نظربرسند  .ادعاهایی
كه درد و مشــكل اصلي اين خاك و مردم
است .به راســتي كه افغانستان در طول
تاريخ خويش از بي اتفاقي  ،تفرقه و جنگ
هاي خانمانسوز داخلي بنام هاي مختلف و
جبهه بندي هاي راست و دروغ اجتماعي
آسيب ديده اســت .همين طور در پشت
هر حادثه و فتنه اي بدون شــك دســت

هاي بيرونــي را مي توان ديد  .تحريكاتي
كه افغان ها را نســبت به يكديگر بدبين و
دشمن ساخته است.
اما اگر اندكي تأمل بكار برده شــود و از
ســطح به عمق بنگريم در خواهيم يافت
كه چنان ادعاهايي بدان سطح نمي تواند
بيانگــر واقعيت هاي جاري باشــد .زیرا
چنین اظهاراتــی از ميان علت هاي چند
اليه چالش هاي موجود افغانستان فقط به
يك علت توجه می نمایند و بر ساير علت
ها و مسئولیت ها چشم بسته شده است.
بطور نمونه همين موضوع تفرقه و ناتواني
كشور در شرايط كنوني كه شکایت از آن
بر زبان همه سیاستگران کشور جاری می
باشد؛ آيا به راســتي ريشه هاي ضعف و
ناتواني كنوني نظام و حكومت افغانستان
فقط در بيرون از مرز ها است ؟ آيا عوامل
داخلي در اين چالش دخالت ندارند؟ نقش
حكومــت در اين ميان چه بوده اســت ؟
احزاب سياســي و گروه هــاي اجتماعي
چه موضعي در اين رابطه داشــته اند؟ تا
چه اندازه به ريشــه و داليل اين علت ها
پرداخته شده است ؟ چقدر سعي گرديده
كه از سطح به عمق قضايا نگريسته شود؟
كدام طرح ملي و همــه جانبه پيش كش
شده است كه كســي در آن سهم نگرفته
باشــد ؟ چه اقدام عملي كه منفعت ملي
در آن نهفته باشد روي دست گرفته شده
اســت كه كسي از آن حمايت ننموده و در
آن فعاالنه شريك نشده باشد ؟ چقدر به
كاستي و نقدهاي داخلي توجه شده است
؟ در كجا مصلحت هــاي ملي بر مصلحت
هاي جناحي و شــخصي و قومي ارجحيت
داده شده است ؟ تا چه اندازه به ادعا هاي
صورت گرفته از آغاز تحول جديد تاكنون
صادقانه توجه شده و عمل گرديده است؟

آيا ديدگاه ها و موضــع گيري هاي ارائه
شــده واقعا مبتني بر يك تفكر و حركت
اســتراتژيك بوده يا تصميمات مقطعي و
گذرا براي بدست آوردن موقعيت برتر مي
باشــد ؟ آيا اجماعي كه در كنفرانس های
بین المللی و ملی راجــع به تحکیم نظام
سیاسی و پیشرفت کشــور بسوی ثبات
و امنیت و ســازندگی صورت گرفته است
بصورت دقيق مورد اهتمــام قرار گرفته
است ؟ در طول این چند سال کدام جریان
و یا چهره سیاسی سعی نورزیده است که
رقیبش را با برچســب ها و اتهام های که
هرگز ثابت نگردید مورد تعرض قرار نداده
است؟ و چه واقعیت های تلخی که بخاطر
مصلحت های زودتر و محدود شــخصی و
گروهی و ســمتی به زیان منافع عمومی
چشم پوشی گردید؟و.....
به نظر مي رسد كه وضعیت عمومی کشور
هنگامی در مســیر بهبودی قرار خواهد
گرفت که در مرحله نخست همه کنشگران
سیاســی اعم از آنانی که در جریان های
سیاســی و ائتالف های سیاســی حضور
دارند و یا در آنها مشارکت ندارند و بویژه
تصمیم گیرندگان عرصه سیاســت کشور
بخــود اجازه یک بازنگــری و تجدیدنظر
بدهند .آنان صادقانه وجدان و مسئولیت
ملی خویش را قاضی قرار داده و به ضعف
ها و کاســتی های خویش واقف و متعرف
گردنــد .در مرحله بعدی با ایجاد و تقویت
روحیه ملــی  ،هرکس ســعی ورزد که
مسئولیت خود را در برابر مسایل و آینده
کشور و جامعه به شایستگی تشخیص داده
و در پی ادای آن باشــد .یعنی این که یک
اجماع ملی باید شکل گیرد .هم چنین مهم
آنست که در این راستا از اهرم تبلیغاتی و
ذهنیت سازی به هرشکل آن پرهیز گردد.
در شرایط کنونی که کشور در یک مرحله
حســاس و تعیین کننده قرارگرفته است
و تهدیدهای بی شــمار از هر سوی نظام
سیاسی و ثبات جامعه را هدف قرار گرفته
اســت؛ هم چنین مســئله انتخابات آتی
مجلس نمایندگان و ایجاد کار شیوه های
آن از هم اکنون مورد بحث می باشــد و از
همه مهم بحث گفتگوهای صلح با جدیت و
پیچیدگی سختی در جریان می باشد ،نیاز
اســت که جریان های سیاسی و ائتالف
های سیاســی با استفاده از آزادی فعالیت
سیاسی و اعالم موضع منافع ملی و اصول
قانون اساســی را رعایت نموده و دیدگاه
های خود را مدلل و شفاف برای شهروندان
عرضه نماینــد ودیدگاه ها و مواضع طرف
مقابل را نیز با معیارهای تعریف شده مورد
نقد قرار دهند .در این صورت سرانجام ما
به یک هدف و بســتر مساعد ملی جهت
سامان دادن و بهبود بخشیدن به وضعیت
سیاسی کشور دست خواهیم یافت.
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