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 نیتراست. در تازه  افتهی  شیافزا  یافراط  یهاگروه  یدرون  یزد و خوردها  انددهیکه طالبان به قدرت رس  یروز  از

.  دیبه قتل رس  بیرق  ی افراط  یهااز جناح  یک یبه دست    سم،یترور  پردازانیاز تئور  ی ک ی  ،یهللا حقان  میمورد، مال رح
بود و   پروایب  یافراط  یهاجناح  گریبر ضد د  یو تهاجم  ندتعلق داشت در انتقاد ت  ی وبندیاو که ظاهرا به مکتب د

  دهیکه خودش از غالف کش  یو سرانجام با سالح  کرد،یم  یپردازهیبه کار بردن خشونت در برابر آنان نظر  یبرا
ا  داستیپ  نیبود سرش را برباد داد. از قرا  آ  نیکه  ادامه دارد و در   یترشیب  انهیجوانتقام  یهاشاهد قتل   ندهیروند 

  رحمانهیب نیچنن یاند و اتشنه گریبه خون همد مانهیپ  نیها به اگروه نیاست که چرا ا نیا  یبود. پرسش اساس میخواه
 کنند؟یم هیتصف گریکدیخود را با  یهاحساب

نانوشته وجود   یشان قرارداد  انیصف قرار گرفته بودند و م   کیدر    یافراط  یهاهمه گروه  ت،یدوران جمهور  در
 ،یها مانند طالبان، القاعده، لشکر جنگهوگروه  ن یاز ا  یکنند. شمار  ی آن نظام همدست  یفروپاش  ی برا  دیداشت که با

مانند    گرید  یآورده بودند، و شمار  یگررانیو و  ربه کشتا  یرسما سالح برداشته و رو  بهیسپاه صحابه، و لشکر ط
از   یکه جهت برخوردار  دادندیم  حیترج   یاز حلقات سلف  یاصالح، و برخ  تی جمع  ،یریپگروه پنج  ر،یحزب تحر

با    میجنگ مستق   یگرفته، به جا  شیرا در پ   هیتق  وهیش  ت، ینظام جمهور  هیو امکانات موجود در سا  یاقتصاد  یایمزا
 نهی از نظام، زم  تیبگذارند تا با سلب مشروع  یافکار عموم  یسازو مسموم  نیزهرآگ  غاتیبر تبل   اآن تمرکز خود ر

نظام سابق قابل درک است،    ی ها در براندازگروه  نی ا  میمستق  ریو غ  میمستق   یآن را فراهم آورند. همدست  یفروپاش
است که در اصطالح آنان امور   یفرعشان تنها در امور    یهاآنان مشترک است و تفاوت  یهااهداف و آرمان   رایز
ها در  گروه  نیاست که ا  یو نفرت  نهیک  ستیاز ناظران قابل درک ن  یاریبس  یچه برا. اما آن شودیگفته م  یجتهادا

 .دهند یبروز م هاوهیش نیتردارند و آن را با خشن گری کدیبرابر 
ها خود را مالک نهفته است که هر کدام از آن   یافراط  یهایدئولوژیا  یتضاد و عداوت در انحصارگر  نیا  شهیر

و اعتقادات    ینداریکه در حوزه د  یو خطا در نظر آنان هنگام  انگارد،یرا بر خطا م  هیمطلق پنداشته و بق  قتیحق
که   تاختیتندرو م  یها گروه  ریو سا   انیریپپنج  ان،یف به شدت بر سل  یهللا حقان  می. رحستیباشد قابل تحمل ن  یمانیا

را بر  یاتهام نیچن انیاسالم هستند، درست همان گونه که سلف امبریپ وهیمنحرف از سنت و ش یعنیآنان اهل بدعت، 
 ت اس  ربرداریبه آن اندازه تفس  یمانند سنت و بدعت و مشاجرات کالم  یسو، موضوعات. از آن  دانندیوارد م  انیوبندید

جز خود را مسلمان منحرف   یو منطبق با سنت و هر گروه  یقیخود را مومن حق  تواندی م  یبه راحت  یکه هر گروه
 .مشرک به شمار آورد یو اهل بدعت و حت

که مالک    شودیشهروندان دانسته م  یخصوص  میمربوط به حر  یو اعتقاد  یمانیا  یایقضا  ک،یجوامع دموکرات  در
خود   یکه حت  شودیباعث م  یتسامح و روادار  نیها را ندارد. احق دخالت و تعرض به آن  یو کس  ست،یقضاوت ن

  ه ی در سا  ستنیرا هزار بار بر ز  ی غرب  یکشورها  ایقطر    ه،یدر جوامع سکوالر مانند ترک  ستنیز  یعناصر افراط  نیا
کار، با    انیکه در پا  زندیستی م  یاز زندگ  یبا سبک   یطوالن  یهادهند! آنان البته سال   حیطالبان ترج  یامارت اسالم

بحران چند   نی. راه حل چنفرستندی دختران و پسران خود را به آغوشش م ای برندیآشکار، به آغوشش پناه م یمنافقت
 روان یپ  یکه برا  یبازگشت به دموکراس  ایاز منافقت است و ثان  ییاوال بازگشت به اخالق و رها  ییتو   درو تو    هیال

 است.  لیشهروندان قا گریبا د یحقوق مساو یادهیهر عق
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