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 بنیادگرایی علیه بنیادگرایی،
 های بنیادگرا و ممنوعیت سازمانطالبان 

 
های بنیادگرایی مانند حزب تحریر، جمعیت اصالح و   های تازه استخبارات طالبان، فعالیت گروه در یکی از فرمان

های یاد شده در دوران جمهوریت نیز مایه   شاخه دانشجویی آن، نجم، ممنوع قرار داده شده است. فعالیت گروه
ثباتی کشور  کردند مایه بی ان شرایط افغانستان بود و افکاری که آنان ترویج میگر  هایی از تحلیل  نگرانی بخش

گرفت. این عمل  ها صورت نمی ها و مانند آن هم اقدامی برای ممنوعیت رسمی این سازمان شد، اما با آن شناخته می
جان آن، مانع  ر کمناظران مورد انتقاد قرار داشت، اما روح دموکراسی، حتی به صورت بسیا از سوی برخی از

 .برخوردهایی از این قبیل بود
 

گرایی، باور داشتن به حقوق اساسی شهروندان در  روحیه مدارا و تساهل، به رسمیت شناختن پلورالیسم و کثرت
های اساسی  های مذهبی، از ویژگی  های عاری از خشونت، اعطای آزادی بیان، و احترام به آزادی فعالیت

گری نهادند. برای نهادینه شدن  ها را فرزانگان عصر روشن های تئوریک آن است که پایههای سکوالر  دموکراسی
اندیشی تا به چالش کشیدن  این اصول بنیادین، مجاهدت فراوانی صورت گرفت، از نقد تئوریک دگماتیسم و جزم

کاست و عرصه را  خواه های تمامیت گیری که از سطوت جریان های انحصارگرا، تا مبارزات عملی نفس اتوریته
رسیدند، کلیسا و دانشگاه از  آمیز  زیستی مسالمت برای همگان گشود. پس از آن بود که مذهب و دیگر نهادها به هم

زد و خورد دست کشیدند، و متدین و نامتدین به حقوق مساوی دست یافتند. در اثر همان روند است که امروز 
می، در کشورهای غربی آزاد است و هیچ محدودیتی برای مساجد و های اسال های دینی، به شمول فعالیت فعالیت

 .مراکز اسالمی وجود ندارد، چه سلفی باشند، چه اخوانی، تبلیغی یا صوفی
 
اند و  گرایی، آزادی بیان و سایر حقوق اساسی شهروندان بیگانه های بنیادگرا در کشورهای ما با مدارا، کثرت گروه 

روند. هنگامی که این اصول به  ها می دانند و با همه توان به مصاف آن نگی غرب میها را بخشی از تهاجم فره آن
گیرد. این تجربه  خواهی، استبداد، زورگویی و سرکوب می رسمیت شناخته نشوند جایش را انحصارگرایی، تمامیت

رت آشکار مشاهده ها قرار گرفته است به صو  در هر یک از کشورهایی که در نیم قرن اخیر زیر سیطره این گروه
ها و بقیه سخت کرده بودند، اسالمگرایان ایران عرصه را بر  گرایان سودان عرصه را بر اخوانی شده است. اسالم

طلبان و سایرین تنگ کردند، و اینک طالبان افغانستان میدان را بر حزب تحریر، جمعیت   ها، اصالح ملی مذهبی
 .اصالح و دیگران بسته است

 
خواهان، و به اصطالح آنان سکوالرها، قرار دارند اتحادی اعالن  هنگامی که در برابر دموکراسیها تا  این گروه

ستراتژی کالن همان فکران آنان در  برند. در دو دهه گذشته حزب تحریر، جمعیت اصالح و هم ناشده را به پیش می
های یاد شده را "غزو  ا اصول و ارزشاش را طالبان به عهده داشت. آنان همه متحد رفتند که رهبری مسیری را می

رماندند. آنان با شور و شوق از شکست غرب  خواندند و جامعه را از آن می ای می فکری" یعنی جنگ اندیشه
خواه شان روی کار آمده است جنگ  ستودند. حاال که نظام دل سرودند و پیروزی به اصطالح مجاهدین را می می
که یکی بخواهد  شود بدون این ها باز می پرتو دموکراسی است که جا برای همه گروهها آغاز یافته است. تنها در  آن

ها از دست نظام اسالمی طالبان به نظام  دیگری را به صورت قهرآمیز از میان بردارد. پناه بردن رهبران این گروه
 .ای است برای کسانی که عقلی برای اندیشیدن دارند سکوالر ترکیه درس آموزنده
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