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قيام سانتاماريا عليه رژيم ساالزار ديكتاتور پرتغال
حكومت پرتغال از سال 1932میالدی تحت حاكميت آنتونيو ساالزار ديكتاتور پرتغال قرار داشت كه به عنوان نخستوزير در حدود  40سال اين مقام را حفظ كرد .دكترين «ساالزاريسم» مبتني
نظاميان اين كشور بود در
بر ديكتاتوري سياسي و اجتماعي و اصالحات اقتصادي و تأمين رفاه عمومي بود .ايجاد نظام تك حزبي و اعمال ديكتاتوري مطلق باعث شد تا گالوائو كه از نويسندگان و
ِ
جريان يك شورش ،در  15فوريه 1960میالدی ،كشتي سانتاماريا كه متعلق به پرتغال بود را تصرف کند .اين عمليات كه به عنوان يك شورش تلقي شد با پس دادن كشتي به پرتغال و پناهنده شدن
گالوائو به برزيل خاتمه يافت .دو سال بعد در جريان يك قيام داخلي ،سربازخانههاي اين كشور به تصرف طرفداران گالوائو درآمد كه آنهم ناكام ماند .ساالزار تا اواخر سال 1968م به حاكميت خود
ادامه داد و سرانجام در سال 1970میالدی درگذشت.

بررسی جامعهشناختی شکاف طبقاتی

یادداشت
تمیشه
محمودفاضلیبیرجندی

هر کس شاه نامه خوانده باشد ،نام شهر تمیشه برایش خوب آشناست و با خاطراتی
از فریدون ،پادشاه عهد باستان ،درآمیخته است.
این از ممیزات بر و بوم ایران است که از شهرها و دیگر داشته های قدیم خود چیزی
جز خاطره یا خرابه ندارد .تمیشه یکی از آن شهرهای باستانی است که باید امروز بر جا
می بود و کانون هزار کار و کوشش دیرینه و نمایانگر هزار جور فکر و فرهنگ می بود.
تمیشه در فرهنگ دهخدا معنای تمشک دارد .این شهر در شاه نامه نشستگاه
فریدون است .در عصر تاریخی ،انوشیروان به تمیشه رفت و دستور داد دیوار معروف را
آن جا بسازند که امروز به اسم دیوار گرگان است .تمیشه را ابن رسته نخستین شهر
تبرستان از جانب خاوری گفته و باید که به حساب امروز جایی در پیرامون گرگان بوده
باشد .ابن فقیه تمیشه را در  16فرسنگی ساری معرفی کرده است.
می دانیم که ایران پس از افتادن حکومت ساسانی هدف حمله های مستمر تازیان
شد .تبرستان البته در آن حمله ها به سبب استقرار در پشت کوهستان البرز بیش از
دیگر جاها ایستاد .به گزارش ابن اسفندیار ،اسالمیان تمیشه را در سال های خالفت
معاویه به قهر بستدند .تمیشه در عهد معتصم عباسی محل کشمکش مازیار با خالفت
بود .پس از آن هم بارها محل زدوخوردها شد ،بارها مقاومت کرد و بارها سقوط کرد.
در عهد مغوالن هم از آسیب ها مامون نماند .بعدتر ،تیمور به تمیشه تاخت و برخی
چون رابینو معتقدند تمیشه در لشکرکشی تیمور به کلی نابود شد.
من در سفر به گرگان از مردم محل جویای تمیشه و نیز دیوار گرگان شدم .آن
کسان که طرف گفت و گوی من بودند نشانی درستی نداشتند .خانمی که در جذب
مسافر به هتل خود ورزیده بود ،هم وقتی با پرسش من در باره تمیشه و دیوار گرگان
روبه رو شد از چرب زبانی بازماند و گفت که چیزی نمی داند.
تمیشه  16سال پیش ،در  23بهمن ماه سال  1380به شماره  4754در فهرست آثار
ملی ایران ثبت شده است .اما این شهر باستانی جز گزارش هایی در متن های قدیم و
عکس هایی از خرابه هایش واقعیتی ندارد.

ساعت شنی

نیروها و گروههای اجتماعی به صورت تصادفی پدید
نمیآیند ،بلکه مبتنی بر عالیق گوناگونی در درون
ساخت جامعه وجود دارند .چنین عالیقی معموالً در
حول شکافهای اجتماعی شکل میگیرند ،برخی از
جامعهشناسان به جای شکاف از تعارض و تضاد اجتماعی
سخن گفتهاند :به نظر میرسد که تعارضات و تضادهای
اجتماعی مفهومی گستردهتر و شکلی انتزاعی از مفهوم
شکافهای اجتماعی داشته باشد .شکاف اجتماعی عم ً
ال
موجب تقسیم و تجزیه جمعیت و تکوین گروهبندیهایی
میشود که این گروهبندیها ممکن است تشکلها و
سازمانهای سیاسی پدید آورند .
قاعده جامعهشناسی سیاسی این است که زندگی سیاسی
در هر کشوری به شیوههای گوناگون تحت تاثیر شکافهای
اجتماعی خاص آن کشور و نحوه صورتبندی آن شکافها قرار
میگیرد .اما تنوع جامعهشناسی سیاسی کشورهای گوناگون
ناشی از نوع و شمار این شکافها و نحوه صورتبندی آنها است.
در بررسی شکافهای اجتماعی پایه بر تنوعات جغرافیایی و
تنوعات تاریخی توجه دارد .نوع ،تعداد و چگونگی صورتبندی
شکافهای اجتماعی برابر عوامل گوناگون از جامعهای به جامعه
دیگر و از زمانی به زمان دیگر در درون یک کشور ممکن است
تغییر کند .به علت چنین تنوعاتی میتوان شکافهای اجتماعی
را به شکافهای فعال یا غیرفعال و ساختاری یا تاریخی تقسیم
کرد ،مث ً
ال شکاف طبقاتی در یک کشور ممکن است از نظر
سیاسی خفته و غیرفعال باشد .
یعنی اینکه آگاهی سیاسی و سازماندهی و عمل سیاسی
بر پایه آن صورت نگرفته باشد .شکاف اجتماعی وقتی فعال
میشود که بر پایه آن گروهبندیهایی و عمل و آگاهی سیاسی
تکوین یابد .هیچ جامعهای را نمیتوان یافت که فاقد شکاف و یا
تنها دارای یک شکاف اجتماعی باشد .
معموالً در جوامع به حکم تقسیم کار اجتماعی ،عوامل مربوط
به تبار و حسب و نسبت و جنسیت و ...چندین شکاف وجود
دارد .اما ممکن است هر یک از آنها برحسب عوامل گوناگون
در یک زمان فعال یا غیر فعال باشند .در جامعهشناسی سیاسی،
پویایی جامعه و دولت تا اندازه زیادی محصول فعال شدن یا غیر
فعال شدن شکافها در طی زمان است .بنابراین پیشبینی در
مورد پویایی و تحول نظامهای سیاسی هم با شناخت فعالیت یا
عدم فعالیت شکافها ممکن میشود .
از نظر ضرورت تکوین برخی از شکافها ساختاری و برخی
تاریخی و یا تصادفی هستند .همچنین تقسیم جنسی و سنی
جمعیت میان مرد و زن و پیر و جوان ویژگی پایدار جامعه

شکافهای اجتماعی از کجا میآیند؟

بشری است گروهبندیهایی که براساس این شکافها پیدا
میشوند ممکن است در زندگی سیاسی فعال و موثر باشند .
در جوامع سنتیتر از آنجاییکه زنان تابع شوهران خود
هستند و نقش سیاسی ندارند ،شکاف جنسی در حیات سیاسی
موثر نیست .برعکس در جوامعی که در چنبره دگرگونیهای
فراگیر اجتماعی قرار میگیرند ،پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان
نیز دستخوش دگرگونی میشود و در نتیجه ممکن است زنان
را غیرسیاسی پیدا کنند و روند صنعتی شدن غرب زنان در
مراحل مختلفی خواستار دخالت در زندگی سیاسی از طریق
کسب حق رای و شرکت در نهادهای نمایندگی شدند .یا
این همه در این روند مشارکت زنان در زندگی سیاسی خود
متاثر از عوامل طبقاتی بوده و در هر طبقهای که مردان نقش
سیاسی بیشتری یافتند زنان آنها نیز تمایل بیشتری به شرکت
در حیات سیاسی پیدا کردند .بعضی از شکافهای اجتماعی
حاصل سرنوشت تاریخی یک کشور هستند و بنابراین صورت
ساختاری ندارند تحوالت و تصادفهای تاریخی در تکوین این

عکسی از رویداد  11سپتامبر که پس از  8سال منتشر شد
پس از برخورد نخستین هواپیمای مسافربر ربوده شده به برج دوقلوهای شهر
نیویورک در یازدهم سپتامبر  2001به «گرگ سمندینگر »Greg Semendinger
خلبان هلی کوپتر پلیس نیویورک دستور داده شده که با خدمه مربوط سریعا خودرا
به محل حادثه برساند تا اگر فردی و یا افرادی موفق به رساندن خود به پشت بام
ساختمان شده باشند آنان را نجات دهد .این هلی کوپتر در  500متری برجها بود که
هواپیمای دوم به برج اصابت کرد Greg .هدایت هلی کوپتر را به کمک خلبان سپرد
و از انفجار ناشی از اصابت هواپیمای دوم عکس گرفت .این عکس منحصر به فرد تا 15
فوریه  2010منتشر نشده بود که در این روز پس از هشت سال و پنج ماه انتشار یافت.

تيراندازي به سوي فرانكلين روزولت هنگام سخنراني

پای انگلیسی ها به استرالیا باز شد
 26ژانویه  1788نخستین گروه انگلیسی ها در استرالیا مستقر شدند .محل
استقرار اين انگليسي ها را كاپيتان «جان هانتر» معاون فرمانده كشتي ها
يافته بود كه يك پيشرفتگي  1600متر در  800متر آب در خشكي بود و منظره
زيبايي داشت.
در این روز آرثر فیلیپ افسر نیروی دریایی انگلستان و فرمانده گروه ،نقطه ورود
انگلیسی ها به استرالیا را به نام وزیر داخله دولت متبوع «سیدنی ـ اینک بزرگترین شهر
استرالیا» اعالم کرد ،هفتم فوریه  1788و پس از استقرار انگلیسی ها در سيدني ،پرچم
انگلستان باال رفت و آرثر فیلیپ این سرزمین هفت میلیون و ششصدهزار کیلومتری
[کیلومتر مربع] را به نام جورج سوم ملک طلق انگلستان خواند و سپس کشتار
میلیون ها بومی استرالیا آغاز شد .آرتور فيليپ فرمانده مهاجران  ،پيش از استقرار در اين
نقطه مجبور شده بود دوكشتي فرانسوي را كه در آن نزديكي سرگرم اكتشافات بودند
با شليك توپ دور سازد .آرثر فیلیپ در ژانویه  1788با یازده کشتی خود  736مرد
مجرم زندانی و  188زن مجرم را از انگلستان به استرالیا منتقل کرده بود که در تاریخ،
نخستین مهاجران انگلیسی استرالیا بشمار آورده شده اند و قرارگاه آنان «پنال کلنی =
مهاجر نشین مجرمان» نوشته شده است .شمار این مجرمان مهاجر تا سال  1792به
سه هزار و  546مرد و  766زن رسیده بود .بيشتر اين مجرمان به بيماري مقاربتي و
امراض ديگر از جمله آبله مبتال بودند .بوميان استراليا از آنان با فريادهاي «وارا ــ وارا »
يعني برويد گم شويد استقبال كردند ،ولي مهاجرين تفنگ داشتند و كاري از بوميان
براي بيرون راندشان ساخته نبود و بعدا اين بوميان بودند كه اراضي و جان خودرا به
مهاجران باختند .نخستین اروپاییان که به استرالیا رسیده بودند هلندی ها و بعد از آنان

 15فوريه سال  1933به سوي فرانكلين د .روزولت كه به رياست ایاالت متحده
آمريكا انتخاب شده بود ،اما هنوز كار خود را آغاز نكرده بود پنج گلوله شليك شد
كه يكي از گلوله ها به شهردار شيكاگو اصابت كرد و او را كشت .در اين تيراندازي به
روزولت آسيبي وارد نيامد.
وي براي سپاسگزاري از مردم كه او را انتخاب كرده بودند در حالي كه در يك خودرو
روباز ايستاده بود و نطق ميكرد تيراندازي شد .شهردار شيكاگو كه از ياران روزولت بود
روي ركاب اتومبيل ايستاده بود .در اين تيراندازي چهار تن ديگر مجروح شدند .براي
شنيدن اظهارات روزولت بيش از ده هزار تن اجتماع كرده بودند .تيرانداز كه «زينگارا»
نام داشت دستگير شد .پليس اسنادي به دست آورد كه نشان داد تيرانداز از هواداران
فرضيه آنارشيسم (حکومت شوراها به جاي افراد) بود.

فرانسویان بودند .آبل تاسمان هلندی  24نوامبر  1642به استرالیا رسید و چون این
سرزمین میان اقیانوس هند جنوبی و اقیانوس آرام جنوبی واقع شده است نام اُسترالیا
(جنوبی) برآن نهاد .انگلیسی ها خواستند این نام را به «ویلز جنوبی نو» تغییر دهند
که موفق نشدند[ .نام تاسمان بر یک جزیره بزرگ استرالیا باقی مانده است] .جمعیت
استرالیا که هنوز پادشاه انگلستان بر آن ریاست دارد در آغاز سال  ،2011اندکی بیش
 22میلیون و  500هزار اعالم شده است .پس از  220سال ،در فوريه  2008دولت
استراليا به خاطر كشتار و آزار بوميان اين سرزمين و تصاحب اراضي و امالكشان از آنان
عذرخواهي كرد! که یک سند قضایی بشمار می رود (عذر اثبات کننده گناه) .تاريخ كوتاه
مهاجرت انگليسي ها به استراليا پُر است از بدرفتاري غير انساني و قتل و نابودي بوميان
اين سرزمين كه بازگو كردنش دلخراش است و ....
درجریان جنگ جهانی دوم ،حمالت نیروی هوايي امپراتوري ژاپن به استراليا که
ضمن آن صدها تن در منطقه «داروين» كشته شدند از  26ژانویه مصادف با سالروز
استقرار نخستین گروه انگلیسی ها در سال  1788آغاز شده بود .امپراتوري ژاپن با
شعار اخراج استعمارگران اروپايي از آسيا ،دست به جنگ زده بود و می گفت که خون
بومیان بیگناه از زمین استرالیا می جوشد .امپراتوری ژاپن در فوریه  1942با همین
شعار اخراج غرب از شرق ،سنگاپور ـ مستعمره انگلستان در جنوب شرقی آسیا و نیز
مناطقی را که اینک فدراسیون مالزیا خوانده می شو با اسیر کردن جمعا  130هزار
نظامی انگلیسی از دست این دولت خارج کرده بود .ژاپن قبال هنک گنک را هم از دست
انگلیسی ها آزاد ساخته بود .بمباران اتمی آگوست  1945امپراتوری ژاپن را مجبور به
تسلیم کرد ،نه جنگ متعارفی که در آن پیروز بود .از اظهار نظر مورخان و مفسران چنین بر

می آید که انتقال قدرت از غرب به شرق از دهه یکم قرن  21و نیز طلوع قدرت
«اوراسیا» مهاجرنشین های اروپایی مشرق زمین را نگران آینده خود کرده است.

خروج كامل نيروهاي شوروي از افغانستان

ديدار فرستاده تزار روسيه با نادرشاه در تهران
طبق مندرجات دفتر ثبت وقایع دربار روسیه 15 ،فوريه سال  1742الیزابت تزار
روسيه و مشاورانش گزارش کتبی «كالوشكين» نماينده اعزامي به ايران را از مالقاتش
با نادرشاه به دقت بررسي كردند .كالوشكين در گزارش خود كه در آرشيو سن پترز
بورگ محفوظ است نوشته بود:
«مالقات با نادر بسيار دشوار بود .وي چنان از باده پيروزي سرمست است كه صريحا
مي گويد كه اگر اراده كند؛ با يك حركت كره زمين را مسخر خواهد كرد .نادر مردي
نظامي است و نمي توان روي تعهدات سياسي او حساب كرد .او با عثماني خوب نيست
و با ما هم قلبا خوب نخواهد شد .خيلي دشوار است كه بشود با او وارد يك معامله
سياسي شد ،زيراکه او براي هر مسئله اي راه حل نظامي را ترجيح مي دهد .او عاشق
شمشير درخشان ،توپ دورزن ،اسب اصيل و سرباز مطيع است .باوجود اين ،هروقت
كه خسته مي شود از منشي اش كه در جلسات رسمي هميشه حضور دارد مي خواهد
كه برايش از ديوان حافظ غزلي بخواند».
این مالقات چندی پس از یک سوء قصد نافرجام به جان نادرشاه صورت گرفته بود.
 15ماه مه سال  1741به سوی نادر هنگام عبور از راه جنگلي سوادكوه (مازندران) از
داخل جنگل شلیک شده بود و اين رويداد عميقا بر روحيه اش اثر گذارده بود .نادر
پس از اين تيراندازي كه صدمه اي هم به او وارد نساخت ماهها در تهران كه شهركي
خوش آب و هوا بود اقامت كرد و در همين جا «كالوشكين» موفق به ديدار او شد.

شکافها در هر جامعه موثرند .بنابراین تنوعات بسیاری در نحوه
شکلگیری آنها در جوامع گوناگون مشاهده میشود .از جمله
شکافهای تاریخی باید از شکافهای مذهبی و فرقهای ،شکاف
میان دین و دولت ،شکافهای قومی ،زبانی ،نژادی و ...سخن
گفت .در مورد مذهب باید گفت که تعبیرپذیری مذاهب به
نحوه اجتنابناپذیری موجب تفرق آنها میشود  .برخی دیگر
از شکافهای اجتماعی مانند شکافهای فرهنگی ،قومی ،زبانی
و مذهبی محصول تصادفات تاریخی و چگونگی تکوین یک
کشور از نظر تاریخی بودهاند  .از چشمانداز توسعه تاریخی و
مراحل تحول اقتصادی ،شمار و شکل شکافهای اجتماعی
در کشورهای مختلف متفاوت است فرآیند نوسازی در جهان
متضمن گذار از مراحل متعددی از جمله گذر از مرحله انقالب
کشاورزی به انقالب صنعتی بوده است در این فرآیند میتوان
از جوامع سنتی ،جوامع نیمه سنتی ،نیمه مدرن که در فاصله
میان انقالبهای کشاورزی و صنعتی قرار گرفتهاند و جوامع
مدرن که انقالب صنعتی را طی کرده و کم و بیش در آستانه

ورود به دوران فرا صنعتی قرار گرفتهاند نام برد .در هر مرحله
از توسعه اقتصادی ،شکافهای خاص پدیدار میشوند و یا در
فعالیت آن شکافها تحوالتی روی میدهد ،جامعه سنتی به
مفهوم رایج دارای شکافهای خاص خود است .در این گونه
جوامع معموالً شکاف میان قبایل و خانوادههای بزرگ در
زندگی اجتماعی و سیاسی همچنان تاثیری تعیین کننده
دارد .همچنین شکافهای مذهبی،فرقهای و زبان در این گونه
جوامع هنوز موثر و مهماند .نمیتوان سیاست و حکومت در
آنها را بدون فهم این شکافها و تاثیر آنها دریافت .جوامع
نیمه سنتی ـ نیمه مدرن یا در حال گزار ،طبعاً دارای هیئت و
شمار پیچیدهتری از شکافهای اجتماعی هستند  .از یک سو
شکافهای قبیلهای ،قومی ،فرهنگی و زبانی مربوط به جامعه
سنتی کم و بیش فعالاند و از سوی دیگر شکافهای جامعه
مدرن شکل طبقات و شکاف نسلها ،نمودار میشوند .جوامع
نیمه سنتی و نیمه مدرن دچار شکاف عمیق و اساسی دیگری
نیز هستند که ناشی از همان دو پارگی سراسری آنها است .این
دو پارگی معموالً تحت عنوان اقتصاد دو گانه دوگانگی فرهنگی
و شکاف تجدد و سنت گرایی بررسی میشود .به موجب این
شکاف طبقات اجتماعی قدیم یعنی اشرافیت ،روحانیت ،خرده
بورژوازی و دهقانان در مقابل طبقات اجتماعی جدید یعنی
بورژوازی جدید ،روشنفکران و طبقات کارگری قرار میگیرند.
در این گونه جوامع زندگی سیاسی سخت تحت تاثیر منازعات
و کشمکشهای دو نیمه جامعه قرار دارد و دولت گرچه ممکن
است بیشتر نماینده بخش سنتی و یا مدرن باشد لیکن به هر
حال مجبور میشود به شیوه نوسان آمیزی روابط خود را با هر
دو بخش تحکیم کند .شکاف سراسری میان دو نیمه جامعه
در حوزه اقتصاد و فرهنگی معموالً بیش از شکافهای درونی
هر یک از دو بخش جامعه بر زندگی سیاسی تاثیر میگذارد .
در مدل کشور ایران هم میتوان بخش قابل توجهی از این دو
پارگیها را مشاهده کرد .از آنجا که ایران در حوزه کشورهای
نیمه سنتی و نیمه مدرن محسوب میشود ،همواره منازعهای
دائمی میان عناصر درگیر در هر یک از دو بخش مزبور وجود
دارد .البته این دوگانگی و دو پارگی را میتوان به نوعی از نبرد
سنت و مدرنیته نسبت داد .نبردی که با بروز سنتزی به نام
پست مدرن ،نتیجه آن مشخص نشده و هیچ حاصلی در بر
ندارد .بدین معنی که اگر در عصر فراگیری مدرنیته گمان
میرفت سنت به طور کلی بازنده این منازعه و نبرد است ،در
دوران پسا مدرن این عقیده راه به باطل میبرد .هیچ نشانی از
پیروزی و تفوق قطعی یکی بر دیگری مشهود نیست و نمیتوان
ادعا کرد که بالشک یکی دیگری را شکست خواهد داد.

ميخائيل گورباچف ،آخرين رئيس جمهوری اتحاد جماهير
شوروي ،پس از به دستگيري قدرت در مورد حضور ارتش
سرخ در افغانستان اعالم كرد بايد هر چه سريعتر اين روند
پايان گيرد .از اين رو ،با گذشت ده سال از اشغال نظامي
افغانستان توسط ارتش سرخ شوروي ،در اثر مقاومت
مجاهدان مسلمان افغان ،قواي متجاوز از اين كشور

خارج شدند .هدف شوروي از اشغال افغانستان در سال
1979میالدی تثبيت حكومت دست نشانده مسكو در
كابل و گسترش نفوذ شوروي به سوي جنوب آسيا بود.
اين اقدام شوروي كه منافع امريكا را در منطقه به خطر انداخته
بود ،با واكنش تند واشينگتن و انجام اقداماتي توسط اين دولت
براي عقبنشيني ارتش شوروي از افغانستان روبرو شد .از طرف

ديگر ،از همان ابتداي اشغال افغانستان ،مسلمانان مبارز اين كشور
عليه قواي متجاوز شوروي به مقابله برخاستند و سرانجام پس
از ده سال استقامت ،مردم مسلمان با همراهي مجاهدان افغاني،
موفق به راندن قواي ارتش سرخ شدند .اين در حالي بود كه
مسكو نيز ،با توجه به تغييرات وسيع در سياست خارجي خود و
تحمل هزينه سنگين ادامه حضور نيروهايش در افغانستان ،راهي
جز عقبنشيني از اين كشور نميديد .از اين رو نيروهاي شوروي
كه شامل يكصد هزار نفر بودند ،طي دو مرحله ،خاك افغانستان
راترك كردند و تجاوز بيحاصل خود را پايان دادند .براساس
آمارهاي رسمي ارتش شوروي ،نتيجه حضور سربازان اين كشور
در افغانستان عبارت بود از :بيش از سيزده هزار كشته 35 ،هزار
زخمي و سيصد نفر ناپديد .تخليه افغانستان از نيروهاي شوروي
بر خالف تصور و پيشبيني بسياري از سياستمداران و مفسران
غربي موجب پيروزي مجاهدان افغاني و سقوط دولت طرفدار
شوروي در كابل نشد ،بلكه بر عكس ،بين گروههاي مختلف
مجاهدين بر سر كسب قدرت اختالف افتاد تا اين كه به روي
كار آمدن گروهك طالبان انجاميد .كشور افغانستان با 225/652
كيلومترمربع وسعت در جنوب غربي آسيا و در همسايگي ايران،
پاكستان ،چين و تركمنستان واقع شده است و جمعيت آن در
حدود  23ميليون نفر ميباشد .مردم افغانستان عمدتاً مسلمانند
و به فارسي دري و پشتو تكلم ميكنند .پايتخت آن كابل و واحد
پول آن ،افغاني است .جمعيت افغانستان تا سال 2025م بيش
از  44ميليون نفر تخمين زده شده است .بيش از  50درصد
مليت پشتو داشته و باقيمانده آن نيز از نژاد
مردم
ْ
افغانستان ّ
تاجيك ،ازبك و ...هستند .مزار شريف ،هرات ،قندهار و جاللآباد
از شهرهاي مهم افغانستان به شمار ميروند.
البته قصه قتل و کشتار و جنایت در افغانستان به خروج
نیروهای شوروی از این کشور ختم نشد و هنوز هم مردمان این

کشور با مشکالت و مسائل متعددی دست به گریبانند .بعد از
خروج نیروهای شوروی نوبت به طالبان رسید که با حضور شوم
خود بخش قابل توجهی از مردم را کشته ،حجم وسیعی از میراث
فرهنگی افغانستان را نابود و خانواده بسیاری را عزادار عزیزانشان
کند .قتل و کشتاری که سالهای سال است که ادامه پیدا کرده
و تمامی قدرتهای بزرگ و کوچک منطقهای هنوز نتوانستهاند
راهکاری برای از میان بردن این اندیشه بیابند.
هر چند که به نظر میرسد نحوه مواجهه با چنین پدیدههایی
باید به طور کلی دگرگون شود .در حقیقت مبارزه با این رویکردها
هیچ راهی جز مبارزه عقیدتی ،فرهنگی و مبتنی بر اصول
اندیشهورزی ندارد .طالبان ،القاعده ،بوکوحرام ،جبهه النصره و
داعش را نمیتوان به زور اسلحه و عملیات نظامی به طور کلی از
میان برد .برای مبارزه با آنها باید ریشه بنیادگرایی ،رادیکالیزم و
خروج از روندهای عقالنی در عرصه دینداری را خشکاند .در غیر
این صورت چنین اندیشههایی هرگز از میان نخواهند رفت .چرا
که اگر هر تعداد از اینها در هر زمانی کشته شوند ،باز هم در هر
زمان دیگری گروه بعدی بازتولید میشوند و این مسیر به طور
مدام تکرار میشود .تکراری که هر بار هزینههای بسیار فراوان
برای تمام جامعه بشری ایجاد میکند و گروههای کثیری از آحاد
مردم دنیا هزینه آنها را خواهند پرداخت .کودکان و زنانی از
اقصی نقاط دنیا هدف عملیات تروریستی آنها قرار میگیرند و
جان خود را از دست میدهند ،خانوادههای کثیری بی سرپناه و
بدون یاور میشوند و فرزندان بیشماری طعم یتیمی را میچشند.
و همه اینها یعنی باید راهی جدی برای مبارزه با گروههای
بنیادگرا و تندرو اندیشیده شود .راهکاری که بتواند نحوه درست
اندیشیدن و برداشت صحیح از ساحت دین را برای مبتالیان به آن
آموزش دهد .تنها در این صورت میتوان نسبت به نابودی آنچه
بنیادگرایی دینی نامیده میشود امیدوار بود.

