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اﺷﻮک ﮐﻮﻟﻦ ﯾﺎﻧﮓ ﮐﯿﺴﺖ؟
اﺷﻮک ﮐﻮﻟﻦ ﯾﺎﻧﮓ در ﺷﮫﺮ ﯾﺮول ،در ﺟﻨﻮب ﺳﻮدان ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ھﻤﺎﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪھﺎ در اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮑﺴﺎس اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ
ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﻻھﻮت )ﻋﻠﻢ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﯾﺎ اﻟﮫﯿﺎت( ﭘﺮداﺧﺖ ،ﭘﺪرش ﻣﺴﺌﻮول ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺷﺮق و وﺳﻂ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺮ آن در اوﮔﻨﺪا ﻗﺮار داﺷﺖ.
»اﺷﻮک« ﭼﻨﺪﯾﻦ دﯾﭙﻠﻮم در رﺷﺘﻪھﺎی ﭘﻼن و اداره ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺗﻨﺼﯿﺮ
و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻧﺎروی ،ﮐﯿﻨﯿﺎ و ﺧﺮﻃﻮم ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺑﻌﺪھﺎ ھﻢ در
ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ادﯾﺎن و ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درﺟﻪ ﻣﺎﺳﺘﺮی از ﭘﻮھﻨﺘﻮن
آ ﮐﺴﻔﻮرد در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ.
»اﺷﻮک« وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی را در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﺳﺖ ﮐﻪ از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 ﻣﻨﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ در وﺳﻂ و ﺷﺮق اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ در وﺳﻂ و ﺷﺮق اﻓﺮﯾﻘﺎ رﺋﯿﺲ ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻪ ﻧﯿﻞ در ﻋﻠﻮم اﻟﮫﯿﺎت در ﺳﻮدان ﻣﻨﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ در اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﻨﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در اﻓﺮﯾﻘﺎ در ﺳﺎل ) (۲۰۰۲ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﺸﺮف ﺷﺪ. اﮐﻨﻮن ﻣﻨﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻗﯽ و اﻧﮑﺸﺎفﺳﻮدان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﻮال :ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻏﺮﺑﯽ ،در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮم و در اﻓﺮﯾﻘﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮص ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﺟﻮاب :ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻏﺮﺑﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ و
ﺗﻨﺼﯿﺮیاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﻋﻤﺎل آن ھﻤﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻋﯿﺴﻮی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن و دور
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از دﯾﻦ ،ﺑﺎ ﭘﻼنھﺎی از ﻗﺒﻞ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮال :ﺷﻤﺎر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ ،رھﺒﺮی و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﯽرﺳﺪ؟

ﺟﻮاب :ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﺼﯿﺮی ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺮق ﯾﺎ ﺑﺪون
ﭘﻼن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﻪ اﺳﺎس ﭘﻼن و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﻈﻢ و دﻗﯿﻖ
ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در اﺑﺘﺪاء وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﭘﻼن ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻦ آن را دارﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ادﯾﺎن و
ﻣﺬاھﺐ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻤﺴﮏ و ﯾﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪی ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
دﯾﻦ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻧﻮﻋﯿﺖ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﺿﺮورتھﺎی
ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ را اﻋﻢ از ﻣﺎل و ﺛﺮوت ،ﻏﺬا ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ،و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.
روشھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم زﯾﺎداﻧﺪ ،و از ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ھﺪف
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن را دارﻧﺪ ،و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺰام و ﭘﺎﺑﻨﺪی ﺑﻪ دﯾﻨﺶ و ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺿﺮورتھﺎی وی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﺤﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ھﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺿﺮورتھﺎی ﻣﺎدی آنھﺎ را ﺑﺪون
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺮوی از آﯾﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،در ﻣﻮرد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺗﻨﺼﯿﺮی از دو راﺳﺘﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺗﻨﺼﯿﺮی
ﺳﺎﺧﺘﻦ آنھﺎ ،دوم دورﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻣﻨﺰوی ﺳﺎﺧﺘﻦ آنھﺎ از اﺳﻼم ،روشھﺎی
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪای
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
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ﺳﻮال :ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ از دﯾﻦ اﯾﺸﺎن دور
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﺪ؟

ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﺎ از راﺳﺘﺎی
ﺧﻮاھﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﮫﺮت ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﺟﺎه و ﻣﻨﺼﺐ و زن ﺗﻼش ﺑﻪ ﺧﺮج
ﻣﯽدادﯾﻢ ،ﺗﺎ او را از راه دﯾﻨﺶ ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزﯾﻢ ،و ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن )ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ( ﺑﺎ او ﻃﺮح دوﺳﺘﯽ
ﻣﯽرﯾﺰد ،و در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ھﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت او ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻓﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن را اﺳﯿﺮ اﺣﺴﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﺣﯿﺚ دوﺳﺖ اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر آھﺴﺘﻪ آھﺴﺘﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن را از
دﯾﻦ و ﻋﻘﺎﯾﺪش ﺑﺪور ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﺳﻮال :اﮔﺮ ﮔﺎھﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ در ﺑﺪﺳﺖآوردن اھﺪاف ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟

ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﮔﺎھﯽ در ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،راهھﺎی زﯾﺎدی
دﯾﮕﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺳﻮ رو ﻣﯽآوردﯾﻢ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی
ﮐﻪ رھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖھﺎی ﺑﺰرگ
ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه در ﻏﺮب ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﯾﺎ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮی ﺑﺮای
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻘﯿﺮ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،ﭼﻮن اﮐﺜﺮ ﺣﮑﻤﺮواﯾﺎن ﺟﮫﺎن اﺳﻼم
ﺑﺪون ﮐﻤﮏھﺎی ﻏﺮب زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﺤﺎل ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ آﺧﺮﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮا ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻣﺬﮐﻮر
وﺿﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪﭘﺮدازی در داﺧﻞ ﺧﺎک آن ﮐﺸﻮرھﺎ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،و اﻋﻤﺎل ﺗﺨﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ را در آﻧﺠﺎھﺎ راه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ.
ﺳﻮال :اﮔﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال و ﯾﺎ ﻋﺎﯾﺪات ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اراﺋﻪ دارﯾﺪ؟

ﺟﻮاب :در ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﺮف ﯾﺎ رواج ﻋﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻓﯿﺼﺪ از
ﻣﻌﺎش ﻣﺎھﻮار ﻣﺎﻣﻮر و ﻣﻮﻇﻒ )ﭼﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ
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دوﻟﺘﯽ( ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻠﯿﺴﺎ وﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺮ ﻋﻼوه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮﺳﺴﺎت
اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ و اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻗﺪم اول
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﻮال آنھﺎ در راه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،و ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ
ً
ﺗﻨﺼﯿﺮی و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻣﺜﻼ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺼﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده
ھﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻞ از ﺟﻨﻮب ﺳﻮدان را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد ،و در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
اﯾﺸﺎن ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدھﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺮدا ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از
اﯾﺸﺎن ﺑﺪر آﯾﺪ.
ﺳﻮال :ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ،ﻣﻨﺎﺻﺐ و ﻋﮫﺪهھﺎی ﺑﻠﻨﺪی را در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ ﺑﻪ
دوش داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﺪ؟

ﺟﻮاب :ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻣﻮال و داراﯾﯽھﺎی ﺑﯽﺣﺴﺎﺑﯽ را ﺑﺎﻻی ﻣﺎ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺿﺮورت داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﺎده
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،از ﻣﻮﺗﺮھﺎی ﻣﺪرن و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﻣﻨﺎزل ﭘﺮﺗﻌﯿﺶ ،و
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﺮھﺎ ﺑﻪ ھﻤﻪ اﮐﻨﺎف ﺟﮫﺎن و ﻣﺎ ﺑﺎ آزادی ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﻣﻮال را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،و ﺑﺎ ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻤﻪ
اﺣﺴﺎس اﺳﺘﻘﺮار روﺣﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد ،ھﻤﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ آﻧﭽﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ ،ﺑﺎ ﻓﻄﺮﺗﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﺳﻮال :اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم رو
آوردﯾﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟

ﺟﻮاب :اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ رھﺎ ﻧﻤﻮدم ،و اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ
دوﺑﺎره ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ام ،اﺳﺘﻘﺮار روﺣﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎن آوردﻧﻢ ﺑﻪ دﯾﻦ
اﺳﻼم در ﺳﺎل  ۲۰۰۲م ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ
دﭼﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،رو آوردﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم از ﺗﺤﻘﯿﻘﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ
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ادﯾﺎن ،ھﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ) (thesisﻣﺎﺳﺘﺮی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻗﺘﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم:
* ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢاﻟﺸﺎن اﺳﻢ ھﯿﭻ ﻣﻮﻟﻔﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارد ،آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ ھﺮﯾﮑﯽ
از اﻧﺠﯿﻞھﺎ ﻧﺎم ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻒ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارد.
* ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪأ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺮت
ھﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء و رﺳﻮﻻن ﺧﺪاوﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪص را
در ﺧﻮد دارد.
* ﺳﯿﺮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﺳﻼم اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ دﯾﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ.
* ھﻤﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪأ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﻮت
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺣﯿﺪ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
* ھﻤﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪأ ﺑﺎ ﭘﺮوﮔﺮام ﻣﺤﺪودی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖ و رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ
ﻣﺤﻤﺪص ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻮد.
* در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ادﯾﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻼم
ﻓﺮﺳﺘﺎده اش و ﮐﻼم ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻗﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ ،ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ از ﮐﺘﺎبھﺎی
ادﯾﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ در دﺳﺖ دارﯾﻢ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﻮﺣﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ...ﯾﺎ ﺑﻄﺮس
ﭼﻨﯿﻦ ارﺷﺎد ﮐﺮد ...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪی )ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ( در دﯾﻦ اﺳﻼم
واﺿﺢ اﺳﺖ ،اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﻣﺤﻤﺪص آﺷﮑﺎراﻧﺪ ،ﺳﯿﺮت رﺳﻮل و ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺪود و ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ھﻤﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ دﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴﺎوات ﺑﯿﻦ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و روش ﺑﺎ ھﻤﯽ در اﺳﻼم واﺿﺢ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ در آﯾﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮد
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ﺑﻪ آن دﯾﻦ از آن ﺧﺠﻞ ﺑﻮدم ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮد
اﺣﺴﺎس ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﮐﺮدم.
ھﻤﭽﻨﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،دارای درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﺪ ،ﻣﺮدﻣﺎن
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺟﺪا ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،و ﻣﺮدم ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺟﺪا ،در اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﭙﺪازﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻮﻟﻦ ﭘﺎول وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖﺑﻮدﻧﺶ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن داﺧﻞ ﺷﺪه و آنھﺎ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار
دھﺪ ،اﻣﺎ در اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان
داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،در ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬارد و ھﻤﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪأ
ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ ،اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﺪارد.
ﺳﻮال :ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻌﺪ از اﻃﻼعﯾﺎﻓﺘﻦ از اﺳﻼمآوردن ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد؟

ﺟﻮاب :ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮول ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،از راهھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮچ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و از دﯾﻨﻢ ﻣﺮا
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ.
از ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﺌﺖھﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻪ از ﺳﻮدان و ﭼﻪ
از ﺧﺎرج آن ﻧﺰدم آﻣﺪﻧﺪ ،ﻓﺸﺎرھﺎﯾﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻦ در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪم ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮا از اﺳﻼﻣﻢ ﺑﺎز
دارﻧﺪ ،اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آن ﮔﺮوﯾﺪه
ﺑﻮدم ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼشھﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪﻧﻢ ،ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ
اﺳﻼم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﻢ ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻮد.
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ از اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﺮآورده ﺷﺪن آروزی ﺧﻮد را از دﺳﺖ
داد ،ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﮫﺪﯾﺪم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺘﻞ و ﺗﺮور ﻣﻦ
ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺗﻼش ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﮐﺎم ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دول
ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺮور ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮم.
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻦ )در ﻗﺒﯿﻠﻪ( از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﯾﮑﯽ از
ﻧﻮﺑﺖھﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ )ﻗﺎﺗﻼﻧﻪ( روﺑﺮو ﺷﺪم ،وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪأ ﻧﺠﺎﺗﻢ
داد ،ﻗﺒﯿﻠﻪام از ﻣﻦ دﻓﺎع ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم آوردن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ در
ﭘﻨﺎه و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﻗﺮار دارم .ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﯾﮏ ﻓﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﻨﺎﻋﺖ دارم ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺣﻖ اﺳﺖ و از آن ھﺮاﯾﺴﯽ ﻧﺪارم و
وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ در دﻓﺎع از اﺳﻼم ﺑﻤﯿﺮد ﺷﮫﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .و اﺟﺮ آن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﻧﺪ.
ﺳﻮال :آﯾﻨﺪه ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎنآوردن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ؟

ﺟﻮاب :ﺑﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺘﺎبھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
)ﺑﺮای ﭼﻪ اﺳﻼم آوردم؟( ﺑﻪ ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی از ﺳﻤﺎﺣﻪ و ﻋﻔﻮ در
اﺳﻼم و ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺪﻋﺎت ﯾﺎ ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،در آﺋﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای دﻋﻮت اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی
اﺳﻼم ﻓﺎرغ اﻟﺒﺎل ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و
آﺑﺎداﻧﯽ ﺳﻮدان ﮐﻪ ﺧﻮدم ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ آن را ﺑﻪ دوش دارم در ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻮدان ﺳﮫﻢ ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﺳﻮال :ﮐﺘﺎب »ﺑﺮای ﭼﻪ اﺳﻼم آوردم« دارای ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﮫﻢ و
ﻣﺤﻮری اﺳﺖ؟

ﺟﻮاب :ﻃﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و ادﯾﺎن دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم دادهام،
از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ در اﺳﻼم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهام ،ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺿﺪ و
ﻧﻘﯿﺾ و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن را ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪام ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻈﺎم
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ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺮاث در اﺳﻼم ،ﻣﺮا ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،در آﺋﯿﻦ ﯾﮫﻮدﯾﺰم
ﻣﯿﺮاث وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﻧﺎﻗﺺ و ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮده ،اﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ھﯿﭻ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯿﺮاث را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ دﻧﯿﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪان ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،و ﯾﮏ
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎم ﻣﯿﺮاث در اﺳﻼم را ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﺧﻼل آن
ﺣﻞ ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻧﺰاعھﺎی ﻗﺒﯿﻠﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ از ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻦ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ از ﻓﺮاﮔﯿﺮﺑﻮدن دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻧﻮاﺣﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدهام ،و در آن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮدهام ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻼم
ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﮕﺮاﯾﺪ و ﺑﺮ آن اﯾﻤﺎن آورد ،از ﻟﺤﺎظ ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن ﻧﺰاعھﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی زﯾﺎد
ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ و ﻓﺮھﻨﮓھﺎ ،وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ ادﯾﺎن در ﻓﺮھﻨﮓ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽآورد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آنھﺎ از ﺷﮫﻮات و ﻟﺬات
ﺧﻮﯾﺶ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﭘﯿﺮوان آﻧﮕﻮﻧﻪ
ادﯾﺎن از ﭘﯿﺮوی آن ﺟﺰ رﺳﻢ ﺑﮫﺮهﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺳﻮال :ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﻓﺮاد ﭘﯿﺮو ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼمآوردنﺗﺎن از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮوی
ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟

ﺟﻮاب :ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎن آوردﻧﻢ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﺗﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن دو ھﺰار
و ﭘﻨﺞ ﺻﺪ ﺗﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﮐﺸﯿﺸﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﻤﻪ آنھﺎ از ﺟﻨﻮب ﺳﻮدان و از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮهھﺎی
ﻧﻮﺑﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺠﻨﺴﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﻦ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.
ﺳﻮال :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎری ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﺑﺪھﯿﺪ؟
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ﺟﻮاب :ﻗﻨﺎﻋﺖدادن ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﮐﺎری ﺧﯿﻠﯽ ﺳﮫﻞ اﺳﺖ،

ﭼﻮن ذھﻦ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻓﺎرغ اﺳﺖ ،و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آنھﺎ
واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ،دﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﮏ و
ﺷﺒﮫﻪای در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ دﯾﻦ ،دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
َ َّ ۡ َ
اﺳﺖ﴿ :إ َّن ٱ ّ� َ
ِند ٱ� ِ ٱ ِ� ۡس� ٰ ُم﴾ ]آلﻋﻤﺮان .[۱۹ :اﯾﻦ دﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را
ِين ع
ِ
ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،و دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ را ﺣﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻦ ﺷﻤﺎری از ﭘﯿﺎمھﺎ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ÷
اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ و او را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،و ﺗﻼش ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ذﯾﻞ را ﺑﺮای آنھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎزم:
 -۱اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺣﺪ و ﻻ ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ ،و ﺧﺪوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺛﺎﻟﺚ و ﺛﻼﺛﻪ
ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺧﺪا )ﺑﻪ اﺳﺎس ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن( ﻧﯿﺴﺖ.
 -۲اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ÷ اﻧﺴﺎن و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل او را ﺑﺮای رھﻨﻤﺎﯾﯽ و دﻋﻮت ﻗﻮﻣﺶ ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،او ﻧﻪ
ﻣﻌﺒﻮد اﺳﺖ و ﻧﻪ ھﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﺒﻮد.
 -۳اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ÷ ﻓﺮﺳﺘﺎده و رﺳﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﻗﻮم ﺑﻨﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد و رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻋﺎم ﻧﺒﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن
ﻋﯿﺴﯽ÷ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽدادن ﺧﻮﯾﺶ
ﺟﮫﺖ ﮐﻔﺎره در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻨﺎهھﺎی ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از
آن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎنھﺎ ﺑﺮود ،ﺗﺎ ﭘﮫﻠﻮی ﭘﺪرش ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ) ،آﻧﭽﻨﺎن
ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﻣﺮوزی ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ(.
ﺳﻮال :آﯾﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ھﻤﻪ روزه ﺗﻌﺪادی از دﯾﻦ ﺧﻮد
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را از اﺳﻼمآوردن ﺗﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺴﺎﺧﺖ؟
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ﺟﻮاب :ﺧﯿﻠﯽ ﺣﯿﺮان ﺷﺪم وﻗﺘﯽ اﺳﻼم آوردم ،و ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن
را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در
اﺳﻼم دو ﻣﺼﺪر اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮیص اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮآن ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ آن را ﺣﮑﻢ و ﻣﻌﯿﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ﺳﻮال :آﯾﺎ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﯾﮫﻮدی و ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دارﯾﺪ؟

ﺟﻮاب :ﻣﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ دﯾﺪن ﻧﻤﻮدهام و اﯾﻦ دﯾﺪارھﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ
در ﺳﺎﯾﻪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺑﺎ ﻗﻀﯿﻪ
دﻓﺎ ع از اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آن رﺑﻂ ﻣﯽدھﺪ ،ﺣﺘﯽ زﺑﺎن ﻋﺒﺮی )زﺑﺎن راﯾﺞ
ﺑﯿﻦ ﯾﮫﻮدﯾﺎن( را ﺑﺎ ﺳﮫﻮﻟﺖ و رواﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اھﺪاف و
ﻣﻘﺎﺻﺪ ھﺮدو ﮔﺮوه ﺑﺎھﻢ ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ و آن ھﺪف ﻋﺒﺎرت از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺧﻄﺮی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﺠﻮم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻏﺮب ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آب را در آﺳﯿﺎب
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽرﯾﺰد ،و ﻏﺮب در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و از ھﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏاﻧﺪ ،ﭼﻮن
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان و ﺳﻮدان ،ھﺪف ﺑﺰرگ ﻏﺮباﻧﺪ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮدن
ﺑﻪ ﻏﺮب را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ و ھﺠﻮم از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮب روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی از
آن ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟

اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ ﻣﺼﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ آن ﮐﺸﻮر از
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮاﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ،از ھﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﯿﭻ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ را رد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن در اﺳﺎرت ﮐﻤﮏھﺎی آن ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد.
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ﺑﯿﺎد دارﯾﻢ وﻗﺘﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻔﺎرت اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن
ﮐﺸﻮر را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﺎم ھﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ،اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺟﮫﺎن ﻏﺮب ،ﮐﻠﯿﺴﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ھﻤﻪ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﻼم ﺻﻒ واﺣﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ،و ھﺮ ﺟﻨﺎح از اﯾﻦ
اﺗﺤﺎد ﭘﻼن ﻣﻌﯿﻨﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭘﻼنﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﭘﻼن را اﺟﺮاء ﻣﯽﮐﻨﺪ،
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوﮔﺮامھﺎی ﺗﻨﺼﯿﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﻏﺮﺑﯽ رو ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ
ﻓﺸﺎرآوردن ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،در راﺳﺘﺎی ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،اﯾﻔﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﻮال :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟

ﺟﻮاب :در ﺳﺎل  ۱۹۸۱م ﯾﮏ ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر ﺳﺮی در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ در اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺴﺎس اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺪوﯾﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎه ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮدم ،ﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر ﯾﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :ﺑﺎ ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ؟« ﻃﯽ اﯾﻦ
ﺳﯿﻤﯿﻨﺎر ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎل و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺘﺮﻗﯽ ﭼﻮن ﻣﺼﺮ ﻋﺮاق و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﮐﺸﻮرھﺎی دارای ﺣﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﭼﻮن اﯾﺮان ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ،ﭼﯿﭽﻨﯿﺎ ،ﺳﻮدان ،ﭼﺎد و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﻤﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در آن را ﻗﻨﺎﻋﺖ داد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺟﺪﯾﺖ روی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن ھﻤﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮال
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ﻣﮫﻢ ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺎ داﺧﻞ ﺻﻔﻮف ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﮔﺮدﯾﻢ ،و ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ آنھﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ.
و اﮔﺮ اﯾﻦ ھﺪف ﺑﺮآورده ﻧﮕﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻠﻖﻧﻤﻮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت
و ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎ ،و ﻓﺴﺎدات داﺧﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آنھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﺧﻮﯾﺶ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺤﺪ و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ ھﻢ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ را ﺑﯿﻦ
ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از ﮔﺮوهھﺎ ھﺮﻧﻮع ﮐﻤﮏ و
ﻣﺴﺎﻋﺪت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺳﻮدان آﻣﺪ ،اﺳﻼم را دﯾﻦ اﺷﺮف و ﭘﯿﺸﺘﺎز در ﺟﻨﻮب
ﺳﻮدان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدان ﺑﺎ ﻋﺪه زﯾﺎد از ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ھﻤﺠﻮار اﺳﺖ ،ﻟﮫﺬا ﺣﺎﮐﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن وﻗﺖ ﺳﻮدان را اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﻔﺎﻟﺖ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮدم ﺷﻤﺎل ﺳﻮدان را از
داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﺳﻮدان ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻋﮑﺲ آن
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم ﺟﻨﻮب را از دﺧﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل )ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ
در آن زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ( ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ ﻧﺸﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺟﻨﻮب ﺳﻮدان
اﻧﮑﺸﺎف ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و اﺳﻼم ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮدد ،و ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم
اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻮدان در ﺳﺎل ۱۹۵۶م اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
و ﮐﻠﯿﺴﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﻮدان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ ﺳﺪ راه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺮﻗﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺳﻮدان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮال :ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﺧﻮﯾﺶ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻪ آن را ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎل  ۱۹۸۱ﭼﻪ ﭘﻼنھﺎ را روی
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ؟
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ﺟﻮاب :از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﻋﺮاق ،ﻣﺼﺮ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﺮب در
اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎ آنھﺎ را در زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ آن ﮐﺸﻮرھﺎ را
ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ آﻣﺎده ﺳﺎزد ،و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی و
آﻓﺮﯾﺪن ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی داﺧﻠﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و از ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﻠﻖﻧﻤﻮدن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ و ھﻤﺴﺎﯾﻪﮔﺎنﺷﺎن از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ،و ھﺪف از اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ رﺷﺪ و اﻧﮑﺸﺎف ﻋﻠﻤﯽ و
ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از رژﯾﻢ ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ در
ﻗﻀﯿﻪ ﻋﺮاق ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻋﺮاق ،ﺻﺪام
ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺎ ﻧﺸﺎندادن ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ داد ﮐﻪ ﮐﻮﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎک
ﻋﺮاق اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ داﺧﻞ ﺗﻮﻃﺌﻪ اﺷﻐﺎل ﮐﻮﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ،
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را روی ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ھﻢ اداﻣﻪ دارد ،و ﺗﻮاﻧﺴﺖ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اراده داﺷﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﺳﻮال :ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ درﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ را ﺑﺎزی ﮐﺮدﯾﺪ ،و ﮐﺪاﻣﯿﻦ
ﺟﮫﺖھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﯿﺪ؟

ﺟﻮاب :در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﻋﻠﻤﺎﻧﯽ )ﺳﯿﮑﻮﻟﺮ(
در راﺳﺘﺎی ﺿﺮﺑﻪزدن ﺑﻪ ﻧﮫﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،ﻗﺮار ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺳﯿﮑﻮﻟﺮ و ﻋﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد،
ھﻤﭽﻨﺎن ﻃﯽ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺸﺎر وارد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در زﻧﺪانھﺎ و
ﺗﻮﻗﯿﻔﮕﺎهھﺎ ﺗﺤﺖ ﻟﺖ و ﮐﻮب و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﺮار دھﺪ ،و ﻟﻮ اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻗﯿﺎدی اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻦ
در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢﻧﻤﻮدن ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ھﺸﺖ ﺻﺪ ھﺰار داﻟﺮ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻣﺴﺘﺮ دام واﻗﻊ در ھﺎﻟﻨﺪ و رﺳﺎﻧﯿﺪن آن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ در
آن ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ،ھﺪف از رﺳﺎﻧﯿﺪن آن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ
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ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ آن را ﺑﺎﻻی ﻋﺪة از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺳﺘﺨﺒﺎرات آن ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻻی ﻋﺪه
از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﮑﻮﻟﺮ آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻏﺮض ﺳﺮﮐﻮبﮐﺮدن
ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺑﯿﻦ ﺳﺎل  ۱۹۹۶و
 ۱۹۹۸ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻮال :ﮐﺪام اﺷﺨﺎص و ﺟﮫﺖھﺎ در آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻨﺪ؟

ﺟﻮاب :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﺤﻮر ﻣﺮﮐﺰی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ھﻤﻪ
دول ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﭼﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺑﺸﺮی و ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎرآوردن ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،و ﭼﻪ ھﻢ از راهھﺎ و اﺳﺎﻟﯿﺐ
ً
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ.
ﺳﻮال :ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺗﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد؟

ﺟﻮاب :اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻢ ،وﻟﯽ ﻗﺼﺪ دارم ،ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺖھﺎی را ﮐﻪ در
ﻋﻘﺐ ﭘﺮدهھﺎ و دھﻠﯿﺰھﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮﺧﻼف اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد
اﻓﺸﺎء ﺳﺎزم ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ را ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎنآوردﻧﻢ ﺑﻪ اﺳﻼم داﻧﺴﺘﻪام ،و ﻣﻦ
ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﺑﮫﺮاﺳﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﻣﺮگ در راﺳﺘﺎی دﻓﺎع از
دﯾﻦ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﭼﻮن اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮال :در ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻨﺼﯿﺮی وﺟﻮد دارد؟

ﺟﻮاب :اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎھﺪ ﻣﻮجھﺎی ﻗﻮی ﺗﻨﺼﯿﺮی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد ،و ﻏﺮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ھﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻟﺨﻮاه ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻏﺮب روش و
اﺳﻠﻮب ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد.
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ﺳﻮال :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺮورﯾﺰم
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﻼن ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ
اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺷﻤﺎ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﻼن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

ﺟﻮاب :رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺗﻨﺼﯿﺮی و ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻟﮫﺬا ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒدادن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را روی دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 -۱ﺗﻮﺟﯿﻪ و ھﺪاﯾﺖدادن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﮫﺖ ﺗﻮﻗﻒدادن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دﻋﻮﺗﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ
اﺳﻼﻣﯽ.
 -۲اﻗﺪام ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽھﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺟﮫﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ھﺮﮔﻮﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺑﺮای دﻋﻮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
 -۳اﻧﮑﺸﺎفدادن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﮏھﺎی
ﺑﺸﺮی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯽ و ﺟﻤﻊآوری
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
 -۴وﻗﺘﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺑﻪ دﺳﺖآوردن اھﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪه اﻓﺮاد ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺰدور را ﺑﺮای آﻓﺮﯾﺪن ﻓﺘﻨﻪ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ و
ﺑﺮھﻢزدن اﻣﻦ و اﺳﺘﻘﺮار ،اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮال :از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻏﺮب ﭼﻨﺎن ﯾﮏ ھﺠﻮم ﻗﻮی را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت و
ﺟﮫﺖھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﭘﻼن از ﭼﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ؟

ﺟﻮاب :ﭼﻮن اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺰرگ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ را ﺑﻪ ھﺮاس
اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻟﮫﺬا ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻊﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﺳﻼﻣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
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ﺧﯿﺮﯾﻪ آنھﺎ ،ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آنھﺎ و ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎر آنھﺎ
اﻗﺪام ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭘﻼن از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ آن و ﻣﺴﺪودﺳﺎﺧﺘﻦ ھﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮐﻪ دارای ﺻﺒﻐﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻧﺸﺮ و
ﭘﺨﺶ اﺳﻼم ،ﺟﻤﻊآوری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﯿﻪ ﺗﻨﺼﯿﺮ و ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻓﻘﺮاء و ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن ،اﯾﻔﺎء ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﮫﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪای از زﻣﺎن ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺗﻨﺼﯿﺮی و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﺰء در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﻗﻪ زده و
ﻣﺤﻞ ﺣﻮادث ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺸﯿﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ
را ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺳﻮال :اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
اﺳﻼم راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺮوف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﯿﻞھﺎ ﺑﻮدﯾﺪ؟

ﺟﻮاب :ﺳﻮال ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ھﺮ اﻧﺪازه در ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ در ﺗﻼش و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮﯾﺶ در راﺳﺘﺎی ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ
ً
ﺟﺪی و ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ روزی آن را درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﺮا
ﻋﻘﯿﺪهام را ﺗﻐﯿﺮ دادم ،ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ را از ﺧﻼل اﻗﻮال ﻣﺴﯿﺢ÷ ﮐﻪ
در اﻧﺠﯿﻞھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽدھﻢ:
در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ھﺸﺘﻢ ،ﭘﺎراﮔﺮاف ﭼﮫﺎرم وﻗﺘﯽ ﯾﮫﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺧﻮد )ﻋﯿﺴﯽ÷( ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻟﯽ ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،و ﻣﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻘﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ آن را از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم« ﭘﺲ ﻣﺴﯿﺢ÷ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪأ او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و او را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﭘﯿﻐﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎنھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و او را ﻧﺒﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻋﯿﺴﯽ÷ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ھﺸﺘﻢ ﭘﺎراﮔﺮاف ﯾﺎ ﻓﻘﺮه ۴۲
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﯿﺪ ﭼﻮن
ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ )ﭘﺪر ﺷﻤﺎ( اﻟﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهام ،و ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد
ﻧﯿﺎﻣﺪهام ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮا اﻟﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯿﺪ؟«.
ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺠﯿﻞھﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮت ﻋﯿﺴﯽ÷ ﺻﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
اﻧﺠﯿﻞ ﻟﻮﻗﺎ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ھﻔﺘﻢ در ﭘﺎراﮔﺮاف  ۱۶آﻣﺪه اﺳﺖ» :ھﻤﻪ را ﺧﻮف و
ﻣﺠﺪ اﻟﻠﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﺒﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﻮﻇﻒ
ﮔﺮدﯾﺪ«.
ھﻤﭽﻨﺎن در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺘﯽ ،در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ در ﻓﻘﺮه ﯾﺎ
ﭘﺎراﮔﺮافھﺎی ) ۹و  ۱۰و  (۱۱آﻣﺪه اﺳﺖ» :وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﻮرﺷﻠﯿﻢ )ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس(
داﺧﻞ ﺷﺪ ،ھﻤﻪ ﺷﮫﺮ ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﯽ اﺳﺖ؟ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
آنھﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻧﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻮه ﻧﺎﺻﺮه و اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﺼﻮص و اﻗﻮال ﺑﺎ اﯾﻦ
ارﺷﺎد ﺧﺪاوﻧﺪی در ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢاﻟﺸﺎن ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَّ ﴿ :ما
ۡ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َّ َ ُ ٞ
َ
ُّ ُ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
لر ُسل﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۷۵ :
ت مِن � ۡبلِهِ ٱ
ٱلمسِيح ٱ�ن مر�م إِ� رس
ﺳﻮال :اﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﺮا ﮐﻪ در آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺑﺮایﻣﺎن
ﺷﺮح ﮐﻨﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ دﺳﺖ آوردھﺎ داﺷﺘﯿﺪ؟

ﺟﻮاب :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم ،ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻓﺘﻢ و از
آنھﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺧﺼﺘﯽ )ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ( ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ رﺧﺼﺘﯽ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام
ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آنھﺎ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎ ﺻﺪ
ھﺰار داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ آن را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺮایﺷﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارم.
از ﻋﺎﯾﺪات ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﮫﺎرﺻﺪ ھﺰار داﻟﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻣﺒﻠﻎ
ﺳﻪ ﺻﺪوﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﻪ ﺳﻮداﻧﯽ و دو ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ آن را
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ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮول و ﺧﺰاﻧﻪدار ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻨﺼﯿﺮ ﺳﭙﺮدم ،و اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺰرگ و ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﻣﺪت دو روز را ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهام ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدم ،و روی
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع )ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دﯾﻦ اﺳﻼم( ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮادهام ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻤﻢ و ﭼﮫﺎر ﭘﺴﺮم ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ
در ﻣﻮرد ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ وﻗﺖ
اﻋﻼن اﺳﻼم ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،آنھﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدت از ﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ
ھﺴﺘﯽ ،و ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻮدت اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدت ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﻤﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺰدﯾﮏ رﻓﺘﯿﻢ ،و اﺳﻼم ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎدی ﺧﺴﺎره ﮐﺮدم و اﻣﻮال زﯾﺎد را از دﺳﺖ
دادم ،وﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻤﺎن و آراﻣﺶ روﺣﯽ را ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﮐﻪ آن را
ﺑﺎﻃﻞ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺮا
ﺑﻪ ﺟﻨﻮن و دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮض رواﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼء
ﮔﺮدﯾﺪهام.
ﺳﻮال :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻠﯽﺗﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﮔﺮوﯾﺪهاﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ!.

ﺟﻮاب :ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ
ادﯾﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ ،و ھﺪﻓﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺟﺬب و دﻋﻮت اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﯿﺴﻮﯾﺖ و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ
و آ ﮔﺎھﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﮫﺞ و ﻧﺼﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮم ،وﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی
دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم ،و ادﯾﺎن ﻏﯿﺮ
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﻮداﯾﺰم ،ھﻨﺪوﯾﺰم ،آﺗﺶﭘﺮﺳﺘﯽ ،آﻓﺘﺎبﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﺷﯿﻄﺎنﭘﺮﺳﺘﯽ،
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ...را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دادم و در ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
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و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﺎر اول ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ از اﺳﻼم ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .و از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
دﯾﻨﯽ ﻣﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ ،و اﻓﮑﺎرم ﺗﻐﯿﺮ ﺧﻮردﻧﺪ ،و در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺘﯿﻘﻦ ﺷﺪم ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و درﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺻﺪای آذان را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،ﺟﺮﯾﺎن ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﺪرﯾﺴﻢ را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻧﺪای
اﻟﮫﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ و درﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دارای دو ﭼﮫﺮه ﻣﺒﺪل
ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﭼﮫﺮه اول آن ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ ،واﻟﻠﻪ ذات ﯾﮑﺘﺎ و ﻻ
ﺷﺮﯾﮏ ،ﭼﮫﺮه دوم آن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽداد و ﺑﻪ ﻣﺼﺮوﻓﯿﺖ ﺧﻮد در اﻋﻤﺎل
ﮐﻠﯿﺴﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽداد ،و از اﻣﻮال ﮐﺜﯿﺮ آن ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻟﭽﺴﭙﯽ و ھﻤﺪردی ﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ
راھﺒﺎن ﮐﺎردﯾﻨﺎﻻت و ﮐﺸﯿﺶھﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدهام ،و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرای ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ
ﻓﺸﺎرھﺎی ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ دﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﻣﺮا در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻓﯿﺼﻠﻪای از اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪهام ،ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ واﺣﺪ ،ﻻ ﺷﺮک ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ و
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ،و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺤﻤﺪص و ﻋﯿﺴﯽ÷ ﻣﯽھﺮاﺳﻢ ،ﻣﻦ از ﻋﺬاب
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﮐﺘﻮران ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﻮاﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم را درک ﻧﻤﻮدهام.
ﺳﻮال :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺳﻢ اﺳﺖ ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،اﺳﻢ ﺧﻮد
را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻐﯿﺮ ﻧﺪادﯾﺪ؟

ﺟﻮاب :اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ دو ﺟﮫﺖ ﺗﻐﯿﺮ ﻧﺪادم:
اول :دﯾﻦ اﺳﻼم درﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
درﺟﻪ اول ﺑﺮای ﻣﻦ اھﻤﯿﺖ داﺷﺖ ،ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ
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اﺳﻼم ﺑﮕﺮاﯾﺪ ،وﻟﯽ اﺳﻢ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﻻی اﯾﻤﺎن اﻓﺮاد ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺰ دارد.
دوم :دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ اﺳﻢ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای اھﺪاف دﻋﻮﺗﯽ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﻧﺰد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ذھﻨﻢ را ﺑﺮای اﺳﻼم آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،و از
ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی ﮐﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی روﺷﻨﯽ اﺳﻼم ﺑﯿﺮون ﺷﺪم ،و از ﮐﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم
رو آوردم ،و از ﺣﺎل اھﻞ ﻧﺎر )ﺻﺎﺣﺒﺎن دوزخ( ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺎل اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ رو
آوردم ،ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺣﻖ را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺳﻮال :ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم )ﮐﺎردﯾﻨﺎﻟﯽ( رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎم ﮐﺎردﯾﻨﺎل ﭼﻪ اﺳﺖ؟ و ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد؟

ﺟﻮاب :ﻣﻦ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ و ﻣﻘﺎمھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی را ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردم ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺮاء ﻧﻤﻮده در ﮐﻠﯿﺴﺎ ،وﻇﯿﻔﻪ
ﮐﺎردﯾﻨﺎل را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دوش داﺷﺘﻢ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ روزﮔﺎری ﺑﻪ درﺟﻪ
ﮐﺎردﯾﻨﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻨﺼﺐ ﮐﺎردﯾﻨﺎل در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل
وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻔﺘﯽ در اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در آﺋﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ راھﺐ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﯽ آن را »ﻗﺴﯿﺲ« ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ،
ﮔﻨﺎهھﺎی ﻣﺮدم را ﻋﻔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ او ﻧﻪ ﻣﻌﺒﻮد
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻔﻮ ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺮدم را دارد.
وﻟﯽ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدت اﯾﺸﺎن،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺰد ﮐﺸﯿﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﮔﻨﺎه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﻓﻼن ﻓﻼن ﺳﺎل ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮐﺸﯿﺶ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮو ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪی! ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮأت
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
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اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﺑﻪ وی داده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺸﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻦ ﺻﺮف ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﮕﺮاﯾﯿﺪهام ،و ﻧﻪ ھﻢ
ﺑﺪون ﻋﻘﻞ و ﻋﺒﺚ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﻮرد ادﯾﺎن اﯾﻤﺎن
آوردهام ،و ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ در اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ آن ،رﺳﺎﻟﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ را
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪص ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﮔﺎن
ﺑﻮده و ﻋﯿﺴﯽ÷ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ از ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ،و او ﻧﺒﯽ و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن
َّ ۡ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َّ َ ُ ٞ
َ
ُ
ول قَ ۡد َخلَ ۡ
ت مِن � ۡبلِهِ ٱ ُّلر ُسل﴾
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ما ٱلمسِيح ٱ�ن مر�م إِ� رس

]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۷۵ :

و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻦ )اﺷﻮک ﮐﻮﻟﻦ ﯾﺎﻧﮓ( اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدی ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ
ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮاﺋﯿﺪهام ،ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﺷﻤﺎری زﯾﺎدی از ﮐﺸﯿﺸﺎن
و ﻧﺼﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﮔﺮاﺋﯿﺪهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮرای
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﮑﺎراﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و رﺋﯿﺲ ﮐﺸﯿﺸﺎن در وﻻﯾﺎت ﺷﺮﻗﯽ.

ً
ﺳﻮال :ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ دﻋﻮتﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﯾﮏ
دﻋﻮتﮔﺮ ﻧﺼﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮق اﯾﻦ دو ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﻮاب :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻼﺷﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺳﺎزم و
اﯾﺸﺎن را از دﯾﻦﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ ،وﻟﻮ اﮔﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،و ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺣﺮام
اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اھﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد
ﺧﻮب و ﺻﺎﻟﺢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از اﺳﻼم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﮔﺮدد ،و ﮐﻠﯿﺴﺎ
ھﯿﭻ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﺘﺰام و دﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻼش
زﯾﺎدﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﻠﺘﺰم و ﻣﺘﺪﯾﻦ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دﯾﻦ اﺳﻼم ﯾﮏ ﻓﺮد از ﻋﻤﻞ ﮐﻮﭼﮏ
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و ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﺮاﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻋﻘﯿﺪه ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮال :از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ دﻋﻮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﮔﺮوﺋﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﻼم و
دﻋﻮت ﺗﻨﺼﯿﺮی ﭼﻪ اﺳﺖ؟

ﺟﻮاب :ﺑﯿﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم ﻓﺮﻗﯽ
زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ،داﻋﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺒﺎدی اﺳﺎﺳﺎت و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ اﺳﻼم را
ﺑﺮای ﻣﺮدم واﺿﺢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺘﯽ از اﺳﻼم را ﺑﺮای ﻣﺮدم اراﺋﻪ
ﻣﯽدارﻧﺪ ،وﻟﯽ ھﯿﭽﮑﺴﯽ را ﺑﺮای دﺧﻮل ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ،
ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﺳﺎس ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﮔﺮوﯾﺪهﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ در
آنھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺒﺎدت ﻧﮑﻨﺪ ،ﭘﺲ اﺳﻼمآوردن او ،ھﯿﭻ ارزﺷﯽ
ﻧﺪارد.
وﻟﯽ داﻋﯿﺎن دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از اﺣﺘﯿﺎج ﻓﻘﺮا و ﻣﺤﺘﺎﺟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺮای آنھﺎ ﻏﺬا ،دوا و ﻓﺮﺻﺖھﺎی آﻣﻮزش را در ﺑﺪل ﮔﺮوﯾﺪن آنھﺎ
ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽﺳﺎزد.
اﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ھﯿﭽﮑﺴﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﺪه درﺳﺖ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و آﻧﭽﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻮدﺟﻪھﺎی ﮔﺰاف و ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،آﻧﻌﺪه از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏھﺎی ﺑﺸﺮی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﮑﺴﺎن از آن ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،آنھﺎ ھﯿﭽﮕﺎھﯽ ﺑﻪ
دﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از اﯾﻦ ﮐﻤﮏھﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ھﯿﭽﮕﺎھﯽ
ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ اﺳﺎس ﻏﺬا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ً
ﺳﻮال :ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﻼ در دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
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ً
ﺟﻮاب :ﻣﺎ دهھﺎ ھﺰار ﺗﻦ را ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪا ﺑﻪ اﺳﻼم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪ و اﺗﺤﺎد اﺳﻼم ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻗﺮار
دادهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺪه اﻓﺮاد ،اﻓﺮاد داﻧﺸﻤﻨﺪ ،اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ،و ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ
در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻣﺪارس و
ً
ً
ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ،ﻓﻌﻼ در ﺣﺪود دوازده ھﺰار ﺗﻦ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪا ﺑﻪ اﺳﻼم
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد در ﻣﺮاﮐﺰ و ﺣﻠﻘﺎت ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻓﺮاد ﺳﻄﺢ رھﺒﺮی ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺷﺎھﺎن در اﻓﺮﯾﻘﺎ
ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ ،ﭼﻮن اﯾﻦ اﻓﺮاد از اﺣﺘﺮام ﭘﯿﺮوان ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮرداراﻧﺪ ،و اﮔﺮ
اﺳﻼم را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ آﻧﮫﺎی ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﻪ اﺳﻼم ﺧﻮاھﻨﺪ
آورد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ﭘﯿﺮو ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺟﻨﻮب
ﺳﻮدان ،در اﺻﻞ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ھﻨﮕﺎم
اﺷﻐﺎل ﺳﻮدان آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺗﻼش دارﯾﻢ ﺗﺎ
آنھﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ.
ﺳﻮال :و در اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺎمﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﻮاب :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﻼم ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﻪ آن را ﺗﺮک ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ،و ﻧﻪ ھﻢ در آن
اﻓﺮاط ورزﯾﺪ ،ﭼﻮن اﺳﻼم ﯾﮏ ﺛﺮوت ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﺳﻼم را در زﻧﺪﮔﯽ
ً
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد ،و ﻏﺮب از ﺷﻤﺎ در
ھﺮاس ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎدن
ﺗﮫﺪاب ﻋﻠﻤﯽ ﺿﺮور ﻧﯿﺴﺖ .و از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﻘﻂ ده درﺻﺪ از دﯾﻦ
ﺧﻮﯾﺶ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﻔﻮق و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮ
ﻏﺮب را ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،و ﺷﻤﺎری زﯾﺎدی از ﻣﺸﺎﮐﻞ ﺷﺎن ﺣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ،
ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ھﻤﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﭘﺎﯾﺎن

