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  1پیام تارحخی رهجر معّظن اجقالب اسالمی به جواجان غرب
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 الرححناهَّلل الرحهن بسن
 

 
 مرحکای شهالیآبه عهوم جواجان در اروپا و 

=
 
 

کشهورغاب  ربه  مهرا  کهرد حوادث اخحر در فراجسه و وقاحع مشهابه در برخهی دح هر اش  متقاعهد 
دغهن  آجها مستقحهاا با شها سخن ب وحن. مهن شهها جواجهان را مخاخهج خهود قهرار مهی ۀکه دربار

که پدران و مادران شها را  ت  که آحجهدهاج جدحده میجه به اين عل  هت    ارم، بلکه به اين سبج  مل 
ّ  حقحقهتو سرشمحجتان را در دستان شها می تر و  غهاب شهها شجهدهجوي  را در قلهج بیجن و جحز حه

  کهجنغهچجحن در اين جوشته به سحاستهداران و دولتهردان شها خطاب جهی  .حابن غوشحارتر می
گاغاجه راه سحاست را که آجان آ کرده چون معتقدم   .اجد اش مسحر صداقت و درستی جدا 

که اش اسهالم  تصوير و چهره  خور خاص، درباره اسالم است و به  سخن من با شها درباره اب 
گردد. اش دو دغه پیش به اين سو هه حعجی تقريبهاا پهّ اش فروپاشهی ات  هاد جههاغحر به شها اراخه می

گرفتههه اسههت تهها ايههن ديههتههال _  شههوروب حههادب صههورت  ن بههگر ، در جاح ههاه دشهههجی غههاب ا
هفاجه سهابقه ترسجاک جشاجده شود. ت رحک احسهاس رعهج و جفهرت و بهره اب  گحهرب اش آن، متسس 

کهه « غهاب غراس»خهواغن بهه خوالجی در تارحخ سحاسی  رب دارد. من در احججا جههی گوجی  گوجها
هت کجون به مل  کوتهاه بهرتا مطالعهات  غهاب  ربه  القها شهده اسهت، بمهرداشم. شهها خهود بها مهرورب 

که در تارحخ اجتقادب اخحر پیرامون تارحخ، می غاب جدحد، رفتارغهاب  حهر صهادقاجه  ج ارببیجحد 
راجه تهارحخ  .غهاب جههان جکهوغش شهده اسهتغها و فرغجه غاب  رب  با دح ر مل تدولت  و مگو 
اسهههتعهار سهههرافکجده اسهههت، اش سهههتن بهههر   دارب شرمسهههار اسهههت، اش دوره مرحکههها اش بهههردهآاروپههها و 
خحن شهها اش خوجريگب رج حن قهحن و مهور  کهه بهه  پوستان و  حر مسح حان خجهل اسهت  م ق  غهاي  
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ههت در ججهه  ههت و قومح  کاتولحههک و پروتسههتان و حهها بههه اسههن ملح  و و دوم جههام مههذغج بههین  غههاب او 
گرفته، عهحقاا ابراش سرافکجدگی می  .کججدجهاجی صورت 

ش بهاشگوکردن بخشهی اش ايهن فهرسهت خود جاب ت سهحن دارد و غهدف مهن جحهز ا خودب اين به
خهواغن اش روشهجفکران خهود بمرسهحد چهرا وجهدان بلجد، سرشجش تارحخ جحست، بلکهه اش شهها مهی

گهاه  گهاغی چجهد صهد سهاله بیهدار و آ عهومی در  رب باحهد غهحشهه بها تهسخحرب چجهد ده سهاله و 
گذشته سهاخل روش؟ غاب دور باشد جهه م شود؟ چرا باشج رب در وجدان جهعی، باحد معطوف به 

ههی غهچههون شههحوه گحرب  اسههالمی، اش شههکل  برخههورد بهها فرغجهه  و اجدحشههه  چههرا در موعههوم مهه 
گاغی عهومی جلوگحرب می  شود؟آ

که ت قحر و احجاد جفرت و تهرس موغهوم اش خوب  میهشها ب مشهترک   ، شمحجهه«دح هرب»داجحد 
کجهون مهن مهی تهام آن سهودجوي  کهه چهرا خهواغن اش خهغاب سهته راجه بهوده اسهت. ا ود بمرسهحد 

تی ب  پراکجی، اين افکجی و جفرت سحاست قدحهی غراس سهابقه، اسهالم و مسهلهاجان  بار بها شهد 
گرفته است؟ چرا ساختار قدرت در جهان امروش ماحهل اسهت تفکهر اسهالمی در حاشهحه  را غدف 

گحهرد؟ م هر چهه معهاجی و ارش  بهگر  غهاب قهدرت  غهاي  در اسهالم، مهزاحن برجامههو اجفعاو قرار 
و   گهردد؟ پهّ خواسهتهتصويرسهااب  لها اش اسهالم، تهسمحن مهی  است و چهه مجهافعی در سهاحه او 

که درباره کجحد غاب اين سحاه اج حزه  من اين است  کاو   گسترده علحه اسالم پرسش و   .جهاي  
کهجش بهه سهحل پهیش  خواسته کهه در وا غها و تبلحَهات مجفهی، سهعی  داوربدوم من اين است 

کهه واسطه اش اين دين به دست آورحد. مجطه  سهلحن اقت ها مهی مستقحن و ب کجحد شجاختی  کجهد 
تی دارد. مههن گريزاججههد و مههیالاقههل بداجحههد آجچههه شههها را اش آن مههی ترسههاججد، چحسههت و چههه مههاغح 

هی دح هرب اش اسهالم را بمذيرحهداصرار جهی که برداشت من حا غهر تلق  گهوحن اجهاشه بلکهه مهی ،کجن 
ت  پوحا و اثرگذار در دجحاب امروش، با ا راض و اغداف آلهوده بهه شهها شجاسهاجده جدغحد اين واقعح 

کاراجههه، ترورحسههت غاب ت ههت اسههتخدام خههود را بههه عجههوان جهاحجههدگان  شههود. اجههاشه جدغحههد رحا
و آن بشجاسهحد کججد. اسالم را اش خري  مجابع اصحل و مآخهذ دسهت او  بها _  .اسالم به شها معرفی 

آشههجا شههوحد. مههن در احججهها مههاحلن بمرسههن آحهها  جههدگی پیههامبر بههگر  آناسههالم اش خريهه  قههرآن و ش
کرده کجون خههود مسههتقحهاا بههه قههرآن مسههلهاجان مراجعههه  و   احههد؟ آحهها تعههالحن پیههامبر اسههالم تهها

کرده آموشه کجون بهه جهز رسهاجه غاب اجساجی و اخالقی او را مطالعه  غا، پیهام اسهالم را اش  احد؟ آحا تها



 

 7 2313زمستان  21۵شمارۀ    

کرد که غهحن اسهالم، چ وجهه و بهر مبجهاب  احد؟ آحا غرگز اش خود پرسحده همجبع دح رب درحافت  احد 
ن علهههی و فکههرب جهههان را پههرور  داد و غههاي  خههی  قههرون متهههادب، بههگر چههه ارش  تههرين تهههد 

کرد؟ ران را تربیت   برترين داجشهجدان و متفک 
و  غههاب مههوغن و سههخح ، بههین شههها پردااب خههواغن اجههاشه جدغحههد بهها چهرهمههن اش شههها مههی

کججد و امکان داورب ب  ت، سد  عاخفی و احساسی احجاد  کججهد. واقعح  خرفاجه را اش شها سهلج 
کههه ابزارغههاب ارتباخههاتی، مرشغههاب جَرافحههاي  را شکسههته اسههت، اجههاشه جدغحههد شههها را در  امههروش 

گههر چههه غههح  کججهههد. ا تواجهههد صههورت فههردب جهههی کهههّ بهمرشغههاب سههاخت ی و ذغجههی م صههور 
هها غههر حههک اش شههها مههی غههاب احجههاد شههدهشههکاف کجههد، ام  تواجههد بههه قصههد روشههج رِب خههود و را پههر 

غها بسهاشد. ايهن چهالش اش پهیش م حا پیراموجش، پلی اش اجدحشه و اجصهاف بهر روب آن شهکاف
گوار اسههت گههر چههه جهها هها مههی ،خراحههی شههده بههین اسههالم و شههها جواجههان، ا غاب  تواجههد پرسههشام 

کججکاو و جست کجد. تال  در جهت حافتن پاسهخ ايهن جوگر شها احوجدحدب را در ذغن  جاد 
کشهه  حقحقت پرسههش دغههد. غههاب جههو پههیش روب شههها قههرار مههی غا، فرصههت مَتجهههی را بههراب 

داورب اش اسهالم اش دسهت جدغحهد بجابراين، اين فرصت را براب فهن صه ح  و درک بهدون پهیش
ت ارحخ تعامههل پذيرب شههها در قبههاو حقحقههت، آحجههدگان ايههن برغههه اش تهه تهها شههاحد بههه حهههن مسههخولح 

کهتر و وجداجی آسوده  .تر به ج ار  درآورجد  رب با اسالم را با آاردگی 
دعلی خامجه  اب سح 
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