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هاي علمیه زیـر چکـش      حوزه
  سندان  ارجی وــان خـدشمن
  داخلی روختگان ــود فــخ
  نور محمد امراء/  قلمه ب

  )استاد دانشگاه بین المللی اسالمی اسالم آباد ـ پاکستان( 
  

هاي درسی مدارس سخن از تغییر برنامه
اي نبود که چنین گرد هاي علمیه پدیده تازهوحوزه

یا را برقص قهاي تبلیغاتی دنوخاکی براه اندازد وبو
هاي علمیه هاي علمی باالي حوزهبارها در رده. درآورد

ریلوي و چه دیوبندي، یا سلفی، یا جماعت اسالمی، یا ب
هاي درسی وتبدیل برخی از یا شیعه تغییر در برنامه

کتابهاي درسی به کتابهایی بهتر ومفیدتر وتغییر برخی 
به آنها از بین رفته از واحدهاي علمی که نیاز جامعه 

چون فلسفه ومنطق به واحدهایی که جامعه بیشتر بدانها 
قتصادي نو مطرح نیاز دارد چون فقه جدید ومعامالت ا

هاي بحث وبررسی در بین اساتید بوده وهمیشه جلسه
ها در  ومحافظه کار وثابت منش این حوزهتجددگرا

تر که بطور اجمالی توپ بیشاما این. جریان بوده وهست
طور وپیشرفتی در میدان اساتید محافظه کار بوده وت

هاي علمیه صورت نپذیرفته چشمگیر در این حوزه
  .حکایتی است دیگر که نیاز به بحثی جداگانه دارد

چه شد که در یک آن؛ حوزهاي علمیه بعنوان رمز 
ونماد تخلف جامعه ، مراکز تربیت تروریستی وهیوالي 

عه مطرح شدند، وبه وحشتگرا وسد راه پیشرفت جام
ناگاه سردمداران کشوري دست باال زدند که تیشه به 

زده جامعه را از شرش رها (!) ریشه این درخت خاردار 
دور از تصور آنانی که همواره در سایه  هب و! سازند؟

ن خود دور از واقعیتهاي جامعه گرفته قصرهاي فوالدی
!) (زیستند بود که متوجه شدند این درخت شرارت می

وبراي دست یافتن به ریشه در خاك جامعه دارد 
خون ه هاي آغشته ببایستی از روي جثهاهداف خود می

قریب به اتفاق جامعه را فرزندان میهنی که غالبیت 
  .دهند بگذرندتشکیل می

 در سمیناري که توسط چندي پیش براي شرکت
هاي علمیه دیوبندي در تاالر سمینارهاي رهبریت حوزه

الم آباد پایتخت پاکستان تشکیل شده بود رسمی اس
درك کردم اینبار در این جلسه بود که . دعوت شدم

ه خود هاي علمیه شکلی جدي بقصه جنگ با حوزه
سرخهاي  چشم آمیز ودیدگرفته وبا شعارهاي ته

  . فرق داردحکومتهاي سیاسی گذشته کامالً
در این سمینار که تعداد زیادي از سردمدارن دولتی 

هاي علمیه حوزهان احزاب اسالمی ورؤساي ورهبر
 مسئوالن کشوري سعی جناح دیوبندي شرکت داشتند،

اي از سؤاالت وشکایات مطرح شده که داشتند بگونه
در واقع جوابی برایشان نداشتند فرار کنند وشاید از 

ست وزیر بود که خود را حامی همه زرنگترینشان نخ
ا معرفی کرده با هاي علمیه ویکی از فرزندان آنهحوزه

صراحت بیان داشت که جناب آقاي رئیس جمهور که 
 از برنامه درسی بزرگ شده فرهنگ غربی است کامالً

 بوده آنچه از خارج ها بی اطالعوروند کاري حوزه
کنم شود را مد نظر دارد وبنده سعی میبدو تلقین می

اي ایشان را از اهمیت این مدارس که وظیفه که بگونه
ه ک سوم از فرزندان کشور را بیتربیت بیش از تعلیم و

ودست بر سینه زد که تا من . عهده دارند آگاه سازم
ام هیچ نگران نباشید، وبدینصورت خواست که از زنده

اي نگاه داشته جلسه خود را بیرون بکشد که براي لحظه
اي را شد تا ناظم حوزه علمیه دارالعلوم کراچی لطیفه
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ت ند وایشان نیز از آن لذّبراي حاضرین تعریف ک
ببرند؛ ناظم درالعلوم کراچی گفت که چندي پیش 

به کشوري که به اسم او اشاره یکی از مقامات واال رت
 من تلفن کنم ـ ومنظورش نخست وزیر بود ـ بهنمی

هاي علمیه  گروهی از اروپا براي بررسی حوزهکرد که
-اند وما میتی ونحوه کاري آنها به کشور آمدهدول

خواهیم اگر اجازه بفرمائید آنها را به حوزه علمیه شما 
با تعجب به ایشان گفتم که ببخشید شما ! بیاوریم

اي شکست دادن خودتان دو حوزه علمیه حکومتی بر
اید، وتا جایی که هاي علمیه مردمی تأسیس نمودهحوزه

-دو کرده لیون هزینه آنی از هفتاد ممن در جریانم بیش

برید؟ ایشان گفتند که نتان را بدانجا نمیید، چرا دوستاا
ه ها ب در جریان هستید که همه آن هزینهشما خود بهتر

 این وآن رفته ومتأسفانه هر دو حوزه ما طوري  جیب
! انجا ببریمنیستند که ما بتوانیم مهمانان اروپاییمان را بد

جناب آقاي وزیر محترم ما با : من نیز جواب دادم که
هفتصد حوزه را در مدت یکسال به این هزینه شما 

مدرسه را کنیم آنوقت شما دو بهترین وجه اداره می
خواهید گلیم را از زیر پاي نتوانستید بچرخانید ومی

ـ بیرون (!) مالهاي جاهل بی مصرف ـ بقول خودتان
در هر حال قدم شما ومهمانانتان روي چشم ما . بکشید
  ! بکم وسهالًواهالً

تلخ ناظم را همه حاضرین درك اینجا بود که طعنه 
 نخست وزیر تاالر را ترك ,کرده بودند، وبا خنده آنها

  !گفت
 گلگ فرمانده حمید"در این جلسه پر سر وصدا ژنرال 

 رهبر "حسین احمد"قاضی  وسابق سازمان اطالعات 
صورتی بسیار روشن پرده ه جماعت اسالمی پاکستان ب

برابر ومت آمریکا در از سیاستهاي ددمنشانه حک
هاي علمیه وگروههاي اسالمی در مدارس وحوزه

ژنرالهاي غربزده  دو مشرف و آن. پاکستان کنار زدند
ور ارتش را سبب اصلی همه مشکالت داخلی کش

ز اي مسخره آمیحمید گل با لهجه. معرفی کردند
هاي علمیه ما نیاز به حوزه! بله: خطاب به آمریکا گفت

رك می کنیم، اما وب درا خاصالح دارند وما نیز این
یر از آشی است که شما خواهیم غاصالحی که ما می

ما نیاز به اصالح هاي شپزید، وآیا برنامهبرایمان می
اي که خونخوارانی چون هاي درسیندارند؟ برنامه

دهند، شارون را به جامعه تحویل می" و"بلر" و"بوش"
هاي  که در روند اصالح وساختار جامعههاییبرنامه
 فاسد وغیر انسانی شما هیچ تأثیري ندارند، آیا نیاز تماماً

  !به تغییر کلی وشامل ندارند؟
هاي  از سخنرانان از جمله رؤساي حوزهبرخی دیگر

ت اصالحات داخلی از طرف خود علمیه بر اهمی
زمانهاي اطالعاتی بیگانه ها انگشت گذاشتند وساحوزه

 در کشور گرا را سبب اصلی اختالفات مذهبیوبیگانه
  .نمودندمعرفی 

هاي علمیه ش حوزهپس از آن شنیدم که چند روز پی
سلفی کشور سمینار مشابهی را در همان تاالر با حضور 

-رار کرده بودند که در ضمن برنامهرئیس جمهور برق

رت مستقیم از صدا وسیما صوه هاي اجرایی آن که ب
 اي بسیارد، یکی از سخنرانان جوان با لهجهشپخش می

او را سبب اصلی  تازد وتند به رئیس جمهور می
مشکالت کشور وبحرانهاي داخلی وخارجی دانسته 

ن توسط نیروهاي مسئول خون مسلمانانی که در افغانستا
شوند وهمچنین هم میهنانی که در آمریکایی کشته می

شوند اي شمالی توسط ارتش خودي کشته میمرزه
یاسی معرفی کرده، همه مشکالت اقتصادي وس

واجتماعی ودینی مذهبی کشور را بر گردن او سوار 
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اي پرسد که کجاست این دمکراسیکند وسپس میمی
  !زنید؟که حرفش را می

: گوید کهواب رئیس جمهور با لبخندي سرد میدر ج
این دمکراسی همین است که همه ما دیدیم، شخصی 

تازد  مردم بدینصورت به رئیس جمهور میاز عامه
!  که به او بگوید باالي چشمت ابروستوکسی نیست

ه رئیس جمهور واگر این سخنان در هر کشور دیگري ب
اش شد زبان از حلقوم گویندهبدین صراحت گفته می

گذار پس باید این آزادي را شکر. شیدندکبیرون می
  !باشیم

وبا این ترفند زیرکانه از جواب گفتن به اعتراضات 
  .ن خود کشیده بودشانه خالی کرده توپ را به میدا

-ار حوزهواینجا بود که دریافتم چرا صدا وسیما سمین

هاي دیوبندي را با وجود اهمیت کشوریش وحساسیت 
  !!موضوعش زیر پوشش قرار نداده بود

هاي علمیه هایش که حوزههچرا آمریکا ودست نشاند
ه را رمزي از زندگی رهبانیت مآب ودرویش صفتانه ب

-بینند دست از سرشان نمیدور از واقعیت جامعه می

شان را در کندوي زنبور  کشند واصرار دارند که پوزه
  ! کنند؟

  
شان کاسهقصه این کاسه که زیر نیم

  ! ؟است چیست
شأ واساس این برنامه رسد که منبه نظر می

گردد به دو منفعت دینی زدایی برمیگسترده حوزه
  :واقتصادي سیاسی
عوت به مسیحیت ـ هاي تنصیري ـ دکلیساها ومؤسسه

در پی شکستهاي متتابعی که روز بروز با آن مواجه 
هستند تا جایی که کلیساها در بسیاري از کشورهاي 
غربی به سینما وسالنهاي رقص وموسیقی تبدیل شده تا 

شاید در روزهاي یکشنبه چند نفري را بتوانند به چهار 
 صورت هودر مقابل اسالم ب. نداندیواري دین بکش

کند ودر هاي غربی پیشرفت می آوري در جامعههیجان
بسیاري از کشورهایی که مسلمانان اجازه ساختن 

صورت ساالنه کرایه وبه ه مسجد ندارند کلیساها را ب
نماز : شعائر اسالمی خودمانند, مسجد تبدیل کرده

-وازدواج وغیره را در آنجا بجا میهاي قرآنی وجلسه

  .آورند
 از دیر باز سعی بر آن هوديهاي تنصیري ویمؤسسه
اي جلوي پیشرفت اسالم را ه گونهاند که بداشته

در مرحله اول زیر سایه حکومتهاي  بگیرند،
استعمارگرایانه مرزها را با شرایط دشواري ترتیب دادند 

ش مآب مسلمان را تا جلوي دعوتگران آزاده دروی
هاي اسالم کشورهایی چون ترکستان بگیرند تا تجربه

وبسیاري از مردم چین ) یر استعمار چینز( شرقی 
توسط دعوتگران مهاجر ایرانی ـ که در زمان فشارهاي 

سوي هند وچین ه سیاسی ومذهبی از کشور خود ب
وجنوب شرقی آسیا هجرت کرده بودند ـ تکرار 

  ) (.نشود

ها  بدین نتیجه رسیده بودند که حوزههااین مؤسسه
عوتگر مصدر تشکیل یافتن جماعتهاي اسالمی ود

هستند واز اینرو با فشارهاي مستمر واز راههاي 
 را قانع سازند گوناگون سعی داشتند کنکرس آمریکا

  .هاي علمیه قیام کندبر علیه این حوزه
اي براي لهاي اخیر که آمریکا در پی بهانهودر سا
کشی به کشورهاي منطقه براي کسب منابع لشکر

دي خود حفظ امنیت بازار اقتصا اقتصادي بیشتر و
مریکایی هاي کارخانجات آ فروش اسلحهواستهالك و

هاي علمیه را در رأس بود توجه به مدارس وحوزه
  .سیاستهاي عدوانی خود قرار داد
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 پژوهشگر "سنگر.دبلیو. بی" در این راستا بود که دکتر 
  ـ دومین مرکز استشاري کاخ سفید"بروکنج"مرکز 

ي سیاستهامشی  که خط"راند"پس از مؤسسه مشهور 
 350کند ـ گزارش داخلی وخارجی کشور را تعیین می

هاي علمیه مورد مدارس وحوزهاي خود را در صفحه
  .)  (پاکستان به کنکرس آمریکا تقدیم داشت

ی دارد از کاهی کوهی در مقدمه این گزارش که سع
هاي علمیه را بالیی خانمانسوز وهیوالیی بسازد وحوزه

هاي درسی است که برنامهاك معرفی کند آمده وحشتن
هاي علمیه قبل از هزار سال توسط مال نظام الدین حوزه

اي دین بر همان گذاشته شده وتا امروز براي تربیت علم
م بود 1990در سالهاي روند، وتنها روند کهنه پیش می

ظامی براي اي نهها بعنوان پایگاهکه این حوزه
ها حوزهگرایان اسالمی درآمد، ودانشجویان این اصول

در تعطیالت تابستانی براي آموزشهاي نظامی رهسپار 
. شدندپایگاههاي نظامی مجاهدان افغانی وکشمیري می

ها کراهت ودشمنی آمریکا وهر آنچه غربی این حوزه
کنند واز  را به دانش آموزان خود تزریق میاست

افتد، وباید ه منابع ومنافع آمریکا به خطر میاینجاست ک
ها ی باشد تا این مؤسسهکا در پی راه حلحکومت آمری

اي از حلهایی مرحلهه طور کامل از ریشه برکند وراهرا ب
جمله کمک اقتصادي به پاکستان وسردمداران آن 

هاي ها وسیاست تغییر برنامهبراي فشار آوردن به حوزه
ها به صورت درسی وپس از آن بستن درهاي این حوزه

-یمت آمریکا توصیه مسازد وبه حکونهایی مطرح می
نه وعجوالنه بپرهیزد تا نشاید کند که از روشهاي قلدرا

وبر این نقطه اصرار . نده باشدفعل آن ناخرسند کنرد
هاي علمیه که پشت جبهه ورزد که با وجود حوزهمی

دهند جنگ با اصولگراي اسالمی را تشکیل می
اي نخواهد رسید، اصولگرایی اسالمی هرگز به نتیجه

هاي کودکان را بر علیه منافع ها عقله این حوزهچرا ک
  .شورانندومبادئ غرب وهر آنچه غربی است می

کات به صورت بسیار خالصه وگذرا به برخی از ن
کنیم تا بدانیم وارده در این گزارش اشاره می

 با چه سردمداران جهان غرب وبخصوص آمریکا
د نگرنهاي علمیه آن میدیدي به جهان اسالم وحوزه

وهدف از این سیاستهاي جدید برخی از کشورهاي 
 چیست وپشت صحنه هاي علمیهمنطقه در قبال حوزه
  !خورد؟آن از کجا آب می

ها قبل از بوجود آمدن این حوزه: گویدسنگر می
پاکستان در محدوده کمی وجود داشت ودر زمان 
حکومت ژنرال ضیاء الحق که حس اسالمگرایی 

را که حکومت او براي هر داشت گسترش پیدا کرد چ
اي مقرر اي بر حسب عدد دانش آموزان شهریهمدرسه

داشت واینجا بود که برخی از مالها حداقل براي 
کسب این شهریه مدارسی افتتاح کردند وبا لشکرکشی 
روسیه به افغانستان وبرافراشته شدن پرچمهاي جهاد در 
این کشور وسرازیر شدن کمکهاي اقتصادي جهان 

 نیز که مأوي وپناهگاه هابه این منطقه این مدرسهاسالم 
سرپرست ویتیم شده بودند قدرت گرفته کودکان بی

گسترش پیدا کردند، به صورتی که امروزه در سقف 
  .)   (لیون رقم زده می شوندییک م

ها شکل دیوبندیت را که زائیده وبیشتر این حوزه
به دهند ودر مرتدارالعلوم دیوبند هند است ترویج می

گرا که به وهابیت مشهورند وسعی  سلفیهايدوم حوزه
دارند مردم را به پیروي از راه ورسم پیشینیان دین 

 صورت ها بهواین حوزه. اسالم دعوت کنند قرار دارند
بهره بوده وبا وجود حفظ اجمالی از دانشهاي روز بی

-یار، چپ از راستشان را تشخیص نمیکتابها ومتون بس

  !دهند
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او سعی دارد با عبارتهاي زننده خود مردم را از این 
هایی ناروا را مراکز کنار زند، وبا زیرکی خاصی تهمت

خورد ه  ب,در پوست برخی نقاط ضعف قرار داده
: گویددهد، در ادامه میسیاستمداران کشورش می

ها که پیش از هزار سال هاي تحصیلی این مدرسهبرنامه
صورتی داده شده تا امروز بهتوسط نظام الدین ترتیب 

شود، وآنها به هیچ وجه وار اجرا می طوطیحرفی و
ها که با مقتضاي ساختاري حاضر نیستند در این برنامه

 در تضاد است تبدیلی حاصل هاي امروزي کامالًجامعه
 از جامعه هاي دینی کامالًکنند ودر نتیجه آن حوزه

-ند در جامعهمانبیگانه وبیشتر به غارهاي خاموشی می

ودانش آموزي که از این ! هاي در حال پیشرفت
جامعه ها فارغ التحصیل می شود به ناگاه داخل حوزه

 یا ,کند ودر نتیجه چشم باز کرده خود را گم می
ها پناه برده آنچه را از استادانش دوباره به دامان حوزه
دهد، ویا خورد شاگردانش میه آموخته طوطی وار ب

سجدي شروع به امامت کرده ودر بین طبقه که در ماین
  .جاهل وبی فرهنگ جامعه امرار معاش می کند

  هاگرایی در حوزهافراط 
کند که ده تا  در گزارشش ادعا می"سنگر"  

هاي علمیه تابع حرکتهاي پانزده در صد از حوزه
جهادي بوده شاگردانشان را که بیشتر در سنین پایین 

ایی ودشمنی با شخصیتها گرپخته هستند بر اصولونا
نند ودر مراحل کهاي غیر اسالمی تربیت میواندیشه

ابتدایی عمرشان با انواع فنون جنگی از جمله کاراته 
-سازند، ومیوکنفو وجنگ با عصا وطناب آشنا می

عنوان پشت جبهه ه ها بودند که بگوید که همین حوزه
 حکومت طالبان را با تمام قدرت حمایت کردند و

ترین شخصیتهاي القاعده ان طالبان  وشاخصرهبر
-همچنین در ایجاد فتنه. باشندها میپرورده این حوزه

مثال سپاه صحابه که . هاي مذهبی نیز نقش فعالی دارند
ها را ی مذهب بود شیعههاي سنّنشأت گرفته از حوزه

برد وسپاه هایشان حمله میدانست وبر حسینیهکافر می
هاي علوم اسالمی شیعه تغذیه محمد نیز که از حوزه

رس ها را در تیرشد رهبران وکوادر ومساجد سنیمی
هاي آتشین در سال خود قرار داده بود که این شعله

 حکومت را مجبور ,م به اوج خونریزي رسیده2001
ساخت هر دو حزب را ملغی اعالم داشته و متالشی 

  .سازد
بان م وقتی سربازان طال1997گوید که در سال وي می

-شاخ شدند حوزهه با گروهکهاي جهادي افغان شاخ ب

 طور هاي علمیه منطقه بلوچستان وسرحد پاکستان به
لبان کامل تعطیل اعالم شد وهمه شاگردان به لشکر طا

نمایی نمودند که در پیوسته در خط مقدم جبهه خود
نتیجه آن خسارتهاي جانی بسیار زیادي را متحمل 

ل افغانستان وبخصوص در که در شماشدند، به طوري
 افراد بیشماري از آنان در زیر توپخانه "لیلی"صحراي 

  .ها تکه پاره گشتندشمالی
 را به ها شاگردانشانکند که این حوزهوادعا می

کنند وحادثه حمله به عملیات استشهادي تشویق می
پارلمان هند که در پی آن روابط هند وپاکستان به 

ها چسپانده  به این مدرسه, نیزت به تیرگی گرایید راشد
ي که در کشمیر صورت  عملیات استشهادا:گویدکهمی
  .هاستگیرد ساخته وپرداخته این حوزهمی

 دانش آموزان این مدارس از گوشه :کندواضافه می
 وکنار جهان وبخصوص از کشورهاي شرق آسیا و

اروپا چون فیلیپین وتایلند ومالزي وانگلستان وآمریکا 
سپتامبر / 11 باشند که آمار آنها قبل از حادثه می... و

کاهش یافته % 10رسید وپس از آن به می% 50به 
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کا در پی پایین حکومت پاکستان بر اثر فشارهاي آمری
  .باشدآوردن این عدد می

نویسنده سعی دارد با این اتهامات تندروانه خویش این 
هاي وحشت وآدمکشی مراکز دینی را به عنوان النه

ونخواري معرفی کند تا اذهان عمومی را بر علیه وخ
هاي علمیه را سر نخ جنگ در آنها بشوراند، او حوزه

 "برمه" و"چچن" و"عراق" و"افغانستان" و"کشمیر"
 شخص »عصام حنبلی« دانسته و"فطانی" و"مورو"و

هاي  را یکی از پرورده"بالی"متهم در انفجارات 
  .مدارس پاکستانی می داند

  
  !ه هاي دینی؟چرا مدرس

هاي دینی را آقاي سنگر در حالیکه مدرسه
ها وفساد اجتماعی ترین علل تخلف جامعه عمدهاز

داند، سعی می کند با دالیلی پر زرق وبرق وفکري می
سبب گسترش این مدارس وتوجه ملّت به آنها را نیز 

هاي حکومتی وعدم او کمبود مدرسه. توجیه کند
ي درسی مدارس دولتی با هاتناسب وهمخوانی برنامه

نات کافی در مقتضیات دنیاي معاصر ونبودن امکا
ها وعدم رسیدن به مناطق محروم کشور مدرسه

وروستاهاي فاقد آب آشامیدنی ودارو وخدمات اولیه 
داند را از اسباب گسترش این مدارس می... پزشکی و
ها براي کسب کند که مسئولین این حوزهوادعا می

روند وبراي آنان اي دور افتاده میملت به روستاه
. کننددرمانگاهها احداث میچاههاي آب آشامیدنی و

 اند بهوبدینوسیله جاي پایی در قلب مردم باز کرده
را نیز تحت الشعاع خود طوري که میدان سیاسی کشور 

اي که در انتخابات عمومی اند، مثالًقرار داده
ار دوالر کاندیدهاي غیر اسالمی مجبورند صدها هز

هاي کاندیدهاي خرج تبلیغات انتخاباتی کنند حمله

اسالمگرا به صورت مجانی از طرف شاگردان مدارس 
که ودر حالی. شوددینی ومردم خیر خواه رهبریت می

زنند گروههاي غیر اسالمی وقتی دست به اعتصاب می
مجبورند صدها هزار دالر خرج کنند تا بازار را تعطیل 

را با وسیله نقلیه مجانی از خانه هایشان به کنند ویا مردم 
میدان بیاورند، گروههاي اسالمگرا فقط با اصدار یک 

 کشیده دولت اشاره همه کشور را به اعتصاب صلواتی
  .سازندرا با شکست مواجه می

کند که بیش از پنج ملیون دانش آموز سنگر ادعا می
، در مدارس دیوبندیها( هاي علمیه پاکستان در حوزه

مشغول به ) سلفیها، جماعت اسالمی، بریلویها وشیعه
ها  هزار دانشجو از این حوزه200تحصیلند وساالنه 

فارغ التحصیل شده به عنوان امامان مساجد وخطیبان 
در کادرهاي خوانها واحیاناً  روضهوسخنرانان و

البته الزم به تذکر است . شوندحکومتی وارد جامعه می
 این "العالمیه"اء الحق مدرك که از زمان حکومت ضی

ها با مدرك فوق لیسانس در دانشگاههاي دولتی حوزه
برابر دانسته شد واز آن پس فارغ التحصیالن این 

  .ها توانستند در مناصب دولتی ارتش جا باز کنندحوزه
  راه حل
آقاي سنگر پس از گزارش طوالنی   

لهایی به دولت آمریکا وتحریض آمیز خود راه ح
(!) کند تا بتواند به طوري این سرطان جامعه  میپیشنهاد

  . کندعرا قلع وقم
کند که باید از بین بردن او به دولت آمریکا پیشنهاد می

هاي کاري خود هاي علمیه را از اولویات برنامهحوزه
گرایی اسالمی رار دهد چرا که از بین بردن اصولق

وحرکتهاي جهادي وتروریستی اسالمگرا بدون خشک 
  .معناستکند بیهایی که آنها را تأمین میدن چشمهکر
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 وقدم به قدم " پله پله تا رسیدن به قله"البته او سیاست 
 چرا که فشارهاي قوي به ؛داردرا به دولت عرضه می

کومت پاکستان شاید باعث این مدارس از جانب ح
فعل شدیدي از جانب این مدارس وطرفداران ایجاد رد

 که رهبریت پاکستان آنها گردد، درست است
وژنرالهاي ارتشی او که همه فارغ التحصیل آمریکا 

گرفت که  با ما همفکرند ولی نباید نادیدهواروپا هستند
ت وبسیاري از کوادر ارتشی کشور حس اسالم ملّ

دوستی دارند ودیدیم که بسیاري از سربازان در هنگام 
حمله ارتش به مناطق مرزي شمال کشور از تیر اندازي 

پس شرط . به سوي هم میهنان مسلمانشان سرباز زدند
کند که باید مرحله به مرحله پیش عقل ایجاب می

  .رفت
بهترین راه حل اینست که دولت پاکستان : گویداو می

ها را مجبور سازد تا در دفاتر در مرحله اول این حوزه
رسمی وزارت کشور ثبت نام کرده وگزارش کاملی از 

دیم دارند، وبا حرکتی زیرکانه مصادر مالی خود تق
حکومت منابع اقتصادي آنها را از بین ببرد که در نتیجه 

  .خود از بین خواهند رفته آن خود ب
وهمچنین حکومت باید دستور دهد که هیچ دانش 

اي بدون اجازه رسمی از وزارت کشور آموز خارجی
ودر ضمن به بهانه . حق ثبت نام در این مدارس را ندارد

وپیشرفت این مدارس سیاستی براي تغییر دادن اصالح 
  .هاي درسی آنها ترتیب دهدبرنامه

م دولت 2000کند که در ژوئن سال سنگر اشاره می
هاي پاکستان با دستورات پیاپی شروع به ثبت نام حوزه

مدرسه ثبت نام ) 4350(علمیه کرد که تا این تاریخ تنها 
وفاق ( ه هاي علمیهاي حوزهشدند چرا که اتحادیه

رس المدارس العربیه، وفاق المداالسلفیه ، وفاقالمدارس
 )   ()رابطةالمدارسو المدارسالشیعه، تنظیم

اعتراضاتی بر فرم ثبت نام داشتند که لیست افراد خیري 
کنند از جمله آن که به این مدارس کمک مالی می

اي بین اعتراضات بود، که در پی آن مذاکرات پیاپی
ها صورت گرفت که  این اتحادیهحکومت وسران

  .نتیجه بوده استکنون بیتا
سنگر  روش گذشته را که همراه با تهدید وچشم سرخ 

یده روش اغراء وخریدن را مطرح نتیجه ددادنها بود بی
دهد که باید با کند وبه دولت آمریکا پیشنهاد میمی

کمکهاي مالی هنگفتی حکومت پاکستان را یاري دهد 
اي که با سیاستهاي هد که به مدرسهواز آن بخوا

حکومت راه بیفتد مبالغی قابل توجه تقدیم دارد، 
البته . وبدینصورت همه مدارس به تور خواهند افتاد

شاید این سیاست مدت زمان زیادي ببرد اما حتماً موفق 
سنگرهاي ,  حکومت,خواهد شد، چرا که در نتیجه آن

 از مدتی پسبرد وها را از بین می این حوزهپشت
در این حالت است که . کندکمکهاي خود را قطع می

ها مجبور خواهند شد درهایشان را قفل زنند، این حوزه
م مردم می افتند ودر بین چونکه با این حرکتشان از چش
 واز طرف شد نخواهندآنها جاي پا نداشته وحمایت

 !!!حکومت نیز چیزي به آنها نخواهد رسید
                                                

)i  ( وقتی کنار دانشجويان چينيم در دانشگاه بين
-ی اسالم آباد پاکستان به نماز میالمللی اسالم
ه شنوم که با لهجه شکسته وزيبايشان بايستم ومی

نيت " کنند که ؛زبان فارسی نيت نماز را ادا می
کنم چهار رکعت نماز فرض ام ادا میردهک

با چشمانی اشکبار ودلی آزرده به ....." ظهر 
-روان پاک آن دعوتگران مخلص درود می

درود بر آنان، وسالم بر استقامت . فرستم
وپايداريشان، وصد سالم ودرود بر همت 

  ... .وجوانمرديشان
)ii   ( ليورانت ميوراويک" در همين راستا آقای "

در پژوهشی " راند" سياسی مؤسسه تحليلگر
 – Deـ " نه ـ سعودی عربی " مفصل بعنوان 

Saudize Arabia ـ که آنرا به شورای سياسی 
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  ي تکاملواردان به جرگهتازه
اي خالق و خستگی ناپذیر رونـدي  ي زمین میلیاردها سال است که به طور مداوم و با شیوه        کره

انسان که آخرین محصول روند تکاملی زمـین محـسوب     . کندپیچیده و پربار را طی می     , پرتنوع
ي در زمانی نه چندان دور پاي بر زمین گذاشت ودر همین مدت کم به تنهایی به اندازه      , شودمی

تکامـل انـسانها    . اسـت ي آن پرداخته  شناسی به تغییر چهره   چندین یخبندان و سایر تغییرات زمین     
ي توانـد در بـاره  موجودي که آگاه اسـت و مـی   توانست فکر کند؛    موجودي را خلق کرد که می     

اي خـاص خـود را     تکامل همچنین سبب شـد کـه مـا بتـوانیم اکوسیـستم سـیاره              . آینده بیندیشد 
بدون هدایت قبلـی و آرام و  , در حالی که انتخاب طبیعی از طریق روند آزمون و خطا        . بیافرینیم

تغییراتی را ایجاد کنـیم کـه در   ,  تکاملتوانیم با انتخاب اشکال برترما می, رودتدریجی پیش می 
  .کشیدها سال طول میصورت نبودن ما میلیون

ظهور فرآیند نور ساخت یا فتوسـنتز  , بزرگترین پیشرفت طبیعی تکامل در تبدیل انرژي  به ماده        
 000/50است که ما فقـط حـدود   این در حالی.  میلیارد سال پیش به وقوع پیوست2بود که در   

که مهارکردن آتش را آموختیم و در نتیجـه توانـستیم از انـرژي ذخیـره شـده در        سال پیش بود    
-برداري از ذغـال  چندصد سال پیش ما به سوي بهره      . برداري کنیم گیاهان به صورت چوب بهره    

برداري وسیع از انرژي خورشیدي     ي بهره در آستانه , امروزه. سنگ و  سپس نفت حرکت کردیم      
هستیم که اهمیت آن قابل مقایسه با پیدایش نور سـاخت در روي       هاي خورشیدي   از طریق سلول  

هاي وحشی حیوانات و گیاهـان و بـه خـصوص مهندسـی     به عالوه اهلی کردن گونه  . زمین است 
  . استمطابق تولید مثل جنسی, اندهاي کوانتومی مطرحژنتیک که به مثابه جهش

هاست که به این ترتیب جمعیت ما به ريهاي ما توانایی در کنترل بیمایکی از بزرگترین پیشرفت 
جمعیت انـسانی از چیـزي حـدود    ,  سال گذشته 170در ظرف   . یابدطور روز افزونی افزایش می    

 5, 1975 میلیارد نفر در سال 4, 1930 میلیارد نفر در سال 2 به 1830یک میلیارد نفر در سال 
جـا مـا شـاهد    در این. استرسیده 2000 میلیارد نفر در سال 6 و بیش از   1987میلیارد در سال    

بلکه در مصرف , فرایندي که نه تنها در رشد روز افزون جمعیت     . ي رشد لگاریتمی هستیم   پدیده
  .کندي ما نیز صدق میي ارتباطی گستردهگسترش سریع علوم و رشد شبکه, انرژي و منابع

 و 4شـود  الوه می به ع2رشد جهشی به سادگی عملیات جمع و تصاعد حسابی نیست که در آن  
شود  می2 در 2یعنی , استبلکه روندي ترکیبی براساس تصاعد هندسی , 6شود  دیگري می2با  
ي کمی تأثیر این موضوع را در رابطـه بـا سرنوشـت مـا در روي              هنوز عده  . 8شود   می 2 در 4

,  کنونی رشد جمعیت حفظ شود درصدي3اگر در آفریقا میزان , طور مثالبه. کنندزمین درك می
 میلیارد نفـر خواهـد   5/9 میلیون کنونی به 630جمعیت این قاره از , در اواخر قرن بیست و یکم  

احتمـاالً  , به خاطر رشد شتابنده در مصرف     , بینی محدود ما  ازدیاد جمعیت در ماوراي پیش    . رسید
 .  موجب بزرگترین جهش تکاملی خواهد شد

______________________  
دفاع پنتاگون تقديم داشت؛ وهابيها 
وديوبنديهای واخوان المسلمين را به 
عنوان دشمنان سرسخت منافع آمريکا 
وجهان غرب در منطقه بر شمرده با 
تزوير زيرکانه واحساسات برانگيز دو 
قرن معاصر سعی دارد به 
سياستمداران آمريکا بفهماند که لوله 
تفنگ خود را به سينه چه کسی 

م در ٢٠٠٣کتاب او در . دبگيرن
فرانسه وپس از آن در آمريکا به 

با چاپ " واشنگتن پست"چاپ رسيد، و
-خالصه آن جنجالی در دنيای رسانه

: نگا. ( های گروهی به راه انداخت
درختان سايه دار ـ نور محمد امرا 

  ).ـ زير چاپ نشر احسان
مرکز پژوهشهای آسيايی در )  ١(

گزارش منتشره خود در مجله 
م، مورخه ١٦٧٢شماره " ( المجتمع"

هـ، ١٤٢٥/ رمضان/ ٥
آورده ) م، چاپ کويت٨/١٠/٢٠٠٥

های علميه  تعداد حوزه: است
ومدارس دينی  قبل از استقالل 

- مدرسه تجاوز نمی٥٠٠پاکستان از 
 ١٥٠٠٠کرد، وامروزه بالغ بر 

مدرسه در سطح کشوراست، که تا 
پايان حکومت ذوالفقار علی بوتو 

 مدرسه رسيده ١٠٠٠ م به١٩٧٧
( بود ودر مدت حکمرانی ضياء الحق 

 ١١٠٠٠به ) م١٩٨٨ – ١٩٧٧
وبنا به آخرين آمار . مدرسه رسيد

م ٢٠٠٥وارده از اين مرکز در سال 
 مدرسه رقم زده شده که ١٥٠٠٠به 

در آن يک ونيم ميليون دانش آموز 
وتعداد دانش . مشغول به تحصيلند

 دانش ٢٥٠٠آموزان خارجی نيز از 
  .کندآموز تجاوز نمی

اتحاديه : وفاق المدارس العربية)  ١(
های های دينی  وحوزهرسمی مدرسه

علمية احناف است که به ديوبنديها 
 مدرسه وحوزه ١٣٠٠٠مشهورند و 

هزار ٦٠٠علميه دارند که در آنها
 هزار دختر ٢٠٠دانش آموز پسر و
وفاق المدارس . مشغول به تحصيلند

های ها وحوزهسهاتحاديه مدر: السلفية
 حوزه ٢٠٠اهل حديث است که شامل 

 هزار دانش ٥٠باشد که علميه می
-آموز پسر و دختر در آنها درس می

اتحاديه : تنظيم المدارس. خوانند
 ١٥٠بريلويها يا صوفيانست که از 

 هزار دانش آموز پسر ٣٠مدرسه با 
وفاق . ودختر تشکيل شده است

 های تابعمدرسه: المدارس الشيعة
اند که جمعاً از اقليت شيعه مذهب

 هزار دانش آموز ١٠ مدرسه و١٠٠
رابطة . استپسر ودختر تشکيل يافته

های تابع اتحاديه حوزه: المدارس
 ١٨٠جماعت اسالمی است که از 

 هزار دانش آموز پسر ٤٠مدرسه با 
مراجعه . ( ودختر تشکيل شده است

، ١٦٧٢/ شود به مجله المجتمع، ش
/ ١٠/ ٨هـ ، ١٤٢٦/ رمضان / ٥

  ).م٢٠٠٥
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