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 5112 جون ۰۸ انوری حسین محمد:  مترجم

 اسالم نظر از تروریزم
 

دوکتور "یورگن تودن هوفر" در کتاب خود" برای عبدل و نادیا کی گریه میکند" مکتوبی به ارتباط تروریزم از 
اوی یک عالم معروف و دانشمند عالی مقام در جامعۀ االزهر مصر نوشته نظر اسالم برای دکتور محمد سعید طنط

 است که در آن سواالتی راجع به تروریزم از نظر اسالم را مطرح نموده است.
دوکتور محمد سعید طنطاوی در جواب او مکتوبی نوشته است که در آن از ارزش های دین مقدس اسالم  

 اده است.توضیحات مفصل و خیلی جالب را تذکر د
از آنجائیکه امروز دشمنی و پروپاگند غرب علیه اسالم به اوج خود رسیده است، متن هردو مکتوب را به دری 

 ترجمه کرده و جهت مطالعه برای هموطنان گرامی تقدیم میدارم.
 مد حسین انوری "" مح                                                                                         

 متن مکتوب دوکتور یورگن تودن هوفر: 
 !آقای خیلی محترم جناب دکتور طنطاوی

 یک مقولۀ افغانی میگوید" روزیکه شما یکدیگر را خوب شناختید، باهم برادر استید".
هم را چون من به این مقوله باور دارم به شما متوسلمی شوم، زیرا شما در بسیاری مباحثات رسمی خویش پل تفا

 میان شرق و غرب بسته اید.
دنیای ما را زیاد تغییر داد. این سؤقصدنه تنها اسطورۀ صدمه ناپذیر قارۀ امریکا را ویران 1001سپتامبر 11

کرد،بلکه مانند یک صاعقۀ آسمانی برای ما واضح ساخت که چگونه طرز زندگانی غرب با همه خوشی ها ولذایذ 
 آن، صدمه پذیر است.

در قلوب انسانها در جهان غرب یک احساس مخلوط از نفرت ، غضب و انتقام در مقابل جهان اسالم  در عین زمان
ایجاد کرد، احساسی که من با تشویش آنرا مالحظه میکنم. مرتبط ساختن مسلماِن افراطی و تروریست، عرضی در 

 این برداشت است.
به صفت " آفتاب هللا باالی اروپا" نامیده شده است، اسالم ایکه در زمان شگوفائیش از جانب یک شرق شناس آلمانی 

 اکنون صرف یک تصویر مسخ شده و یک شرارۀ آتش از بی رحمی درک می شود.
 اسالم دیگر جایگاهی ندارد. ۀهسپانیۀ اسالمی " در این تصویر مسخ شد "اُندلس 

ذاشته شده است. نظر به این از آنجاست که صرف یک قدم کوچک در تقسیم دنیا به مملکت خوب و مملکت زشت گ
وجه عنداالقتضاء باید با وسائط حربی علیه آن مبارزه شود. من نمی منطق که صرف جهاِن زشت با شدیدترین 

 خواهم در مورد آن بیشتر توضیح دهم.
طرفداری اکثریت ملت امریکا برای یک جنگ صلیبی علیه جهاِن زشت با قبولی صدمات بزرگ که در اثر آن به 

ملکی افغانستان می رسد، و نادیده گرفتن حقوق انسانی به اساس قانون اساسی مملکِت خودشان، نشانۀ آن است مردم 
که در قلوب یک ملت دیموکرات و سخاوتمنِد جهان  یک تغییر مخوف و ترسناک ایجاد گردیده است. همین گونه هم 

 ن اسالم هم پدیدار گردیده است.انسانها در اروپا فکر میکنند. مشابه آن یک انکشاف منفی در جها
" شده عسپتامبر احساس خوشی سرسری میکنند. بن الدن برای بسیاری " داوود 11از حملۀ تعداد زیاد مسلمین 

 است که در مقابل " جلیاِت" امریکا باآلخره قیام کرد.
رک صد ها مسلمان کشور جهان گردید و در سقوط برج تجارتی نیویا 00اینکه عمل او سبب قتل مردم ملکی در 

 شده اند، معلوم می شود که در افزایش طرفداران او تأثیر نکرده است.نیز کشته 
نفرت مقابل یکدیگر از هردو طرف رو به افزایش است. رویای یک زندگی صلح آمیز میان کلتورها،ادیان و اشکال 

در نیویارک به فاصلۀ زیاد به عقب سیستم های اجتماعی آنها، معلوم می شود که در اثر سقوط برج تجارتی جهان 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hussain_terrorism_az_nazar_islam.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hussain_terrorism_az_nazar_islam.pdf
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افتاده است و هم اگر به اساس نظریۀ " ساموئیل هوتینگتون" ) یهودی(، جنگ ادیان و کلتور ها  ادامه یابد، برخورد 
 میان شرق و غرب با سرعت باهم تصادم کرده و در اخیر صرف بازنده باقی می ماند.

رند. جهان غرب در طول صدها سال ممالک اسالمی را تحت مسؤولیت چنین حالت ناگوار را هردو طرف بدوش دا
استعمار خود درآورده با تحقیر و توهین از انکشاف و پیشرفت آنها جلوگیری نمودند. تخم کینه و عداوت را در قلب 
مردم این کشور ها کاشتند و با سیاست استعماری خود حالت فقر، گرسنگی و بیچارگی را در کشور های اسالمی 

 کرده و توسعۀ  آنرا تا امروز ادامه میدهند. فراهم
، نه رهبران القاعده و طالبان را. مردم بمباردمان شهرها و قصباِت افغانستان اهالی ملکی را به قتل می رسانند

کمتر است نسبت به مردم بی گناه امریکائی و افغانستان این احساس تلخ را درک کردند که ارزش افغانهای بی گناه 
در شرق میانه معضلۀ فلسطین تا امروز حل نه شده است که مأیوسیت دیگری در جهان اسالم شمرده می  .اروپائی

 شود.
 همچنان جمعیت کلتوری اسالمی در این شرایط ناگواِر امروز ما مسؤول استند.

اموشی رهبران دینی و علمأ و دانشمندان اسالم مدت طوالنی در مورد تروریسم و خاصتاً تروریسم انتحاری خ
اختیار کردند و یا آواز خود را آهسته بلند نمودند، پس جای تعجب نیست که آنها از طرفداران  انتحاری شمرده می 

 شوند.
هر هفته در مساجد پاکستان، ایران و دیگر ممالک اسالمی مبلغین اسالم در ختم نماز جمعه با آواز بلند فریاد 

در نظر بسیاری از مردم غرب، اسالم یک دین یل " ، بنا برآن میکشند که " مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائ
 جنگجو شناخته شده است که تفاهم را با دیگر ادیان نمی پذیرد.

قرآن توضیح گردیده است که اگر  5 سورۀ 21من " نویسنده" میدانم که حقیقت اسالم طور دیگر است. در آیت 
ه قتل رسانده است ، اگر کسی  حیات یک انسان را حفظ کند، ، گویا که تمام بشریت را بکسی یک انسان را بکُشد

 چنین است که حیات تمام مردم را حفظ میکند.
 قرآن چنین فرموده است: 5سورۀ 21در اصل آیت 

ُه َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْیِر َنْفٍس أَْو َفَساٍد ِفي الَ "  َما َقَتَل النَّاَس َجِمیًعا َوَمْن ِمْن أَْجِل َذلَِك َكَتْبَنا َعلَى َبِني إِْسَراِئیَل أَنَّ ْرِض َفَكأَنَّ
َما أَْحَیا النَّاَس َجِمیًعا "    21آیت  5قرآن حکیم سورۀ أَْحَیاَها َفَكأَنَّ

 ترجمه:
به سبب این حادثه حکم کردیم بر بنی اسرائیل که هرکه بُکشد کسی را به غیر عوض کسی و به غیر فساد در 

اد( پس چنانست که کشته است مردمانرا همه یکجا و هرکه سبب زندگی کسی شد، زمین) یعنی قطع طریق و ارتد
 پس چنان است که زنده ساخت مردمانرا همه یکجا." )ترجمۀ محدث دهلوی(

بوده و اکثریت رهبران دینی جهان اسالم از این تفاهم پیروی میکنند. تا زمانیکه  اسالم یک دین تفاهم با دیگر ادیان
را به شکل واضح  و روشن بیان نکنند، در غرب آنها بی اهمیت بوده و از نظر سیاسی مهم پنداشته آنها عقاید خود 

نه شده یک مفکورۀ اقلیت شناخته می شوند.امید است تا رهبران دینی جهان اسالم بطور واضح و روشن به سوال 
 ذیل پاسخ دهند.

 قدم نخست افراد بی گناه ُملکی قربانی می شوند؟ موقف شما در مورد ستراتیژی  ترور " بن الدن" چیست که در -
اظهار نمائید که تروریسم بنام اسالم یک خواهش اصلی و مرکزی مکتوب من این است که شما باید بگونۀ واضح  

 جنگ مقدس نبوده ، بلکه توهین بنام خداوند است.
 و منفی آنرا آشکار سازید.شما باید از چهرۀ تروریسم نقاب اسالمی را بردارید و نشانه های تخریبی 

شما میدانید که من در حال حاضر ستراتیژی ضد ترور غرب را بنظر انتقاد مینگرم. من بیشتر طرفدار سیاست 
اسحق دابین هستم به نسبت سیاست شارون، اما خاموشی تعداد زیاد رهبران دینی در جهان اسالم  راجع به تروریسم 

 می سازد. انسان در اثر خاموشی نیز مسؤول میباشد. و خاموشی مفکرین اسالمی مرا متأسف 
باید از جانب جهان اسالم نیز  جنگ علیه تروریسم در نقاب اسالم تنها از جانب جهان غرب پیش برده نمی شود،

علیه آن مبارزه شود. ما این حلقۀ شیطانی ترور و ضد ترور را در صورتی خاتمه داده میتوانیم  که ما همه بدون 
 ه به کدام دین تعلق داریم و بدون تفاوت علیه اعمال خشونتبار ترور مقابل افراد ُملکی مبارزه کنیم.تفاوت ک

دو جناح یک وسیلۀ غلط است. نفرت را نمی توان با زور از میان برد، بلکه صرف با  بمب باری  از جانب  هر
روریسم تشکیل دهند که محور آن عدالت و تفاهم. شرق و غرب مجبور استند با احساس نیک یک اتحادیۀ ضد ت
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اعتقاد به حرمت و ارزش هر فرد انسان استوار باشد، بدون در نظر داشت اینکه او به کدام دائرۀ کلتوری تعلق 
 دارد.

که خاتمۀ عمل انتحاری تروریست های فلسطینی علیه اسرائیل را تقاضا کردند، نفر از رهبران فلسطینی  55فیصلۀ 
ت بود.آیا امکان آن وجود ندارد که این راه ادامه یابد؟ آیا امکان ندارد که شما با همفکران خود آغاز یک اقدام با جرئ

 با مؤتمر اسالمی متفقاً موقف خود را در این موضوع بیان کنید؟
برعالوه آیا امکان ندارد که جهان اسالم طبق عنعنات بزرگ گذشته که مشکالت دینی و اجتماعی توسط مکاتبه حل 

 می شد، مشکالت خود را حل نمایند؟و فصل 
، بلکه همچنان امام شافعی، امام ابوحنیفه، امام مالک، امام ابن حنبل و مفتی بزرگ مجدد )ص(نه تنها پیغمبر اسالم

 الف ثانی پیام نظریات آموزشی خویش را توسط مکاتبه به شکل دقیق و شفاف ابالغ میکردند.
 را در مورد تروریسم بکار ببرید؟آیا شما هم نمی توانید همان طرزالعمل 

چنین مباحثات بین مسلمین و موقف شفاف اسالم در مورد تروریسم به سرعت میتواند یک تفاهم را با رهبران دینی 
 جهان غرب به وجود بیآورد و آنها هم به یقین در مورد سوال هائی را مطرح خواهند کرد.

هان اسالم با علمای غرب زیاد فکر میکنم. همچنان مکاتبه بین من در مورد مکاتبۀ تاریخی میان علمای دینی ج  
 خلیفۀ بغداد هارون الرشید با کارل بزرگ الی مکاتبه با پاپ جان پال دوم.

 فاصله میان اسالم و یهودیت و عیسویت شاید زیاد باشد، اما آنقدر زیاد نیست که نتوان آنرا محدود ساخت.
میکنند. آیات و دستورات هر سه دین فوق العاده عالی و نیک است، گرچه  پیروی )ع(هر سه دین از دین ابراهیم

به قدرت ال انتهای آفریدگار کائنات  و یگانه خداوند برداشت هریک باهم تفاوت داشته باشد، با آنهم عقیدۀ آنها 
 استوار است. هر سه دین بطور مساوی در صلح مکلفیت دارند.

میالدی یک گروپ مسلمین را که تعقیب می  7سوی حبشه در شروع قرن ( پادشاه عیNegusزمانیکه نجاشی ) 
شدند، پناه داد، دوستان او انتقاد کردند که میان عیسویت و اسالم دنیای از تفاوت وجود دارد، نجاشی با لبخند با 

از آن  چوب یک خط  باریک در ریگ ترسیم کرد و گفت این خط باریک میان عیسویت و اسالم قرار دارد و بیشتر
 نیست.

ممکن است که آن خط باریک در این میان عریض تر شده باشد، اما آنقدر عریض نشده که در خاتمه دادن  
 تروریسم  موفق نشویم.

 ما مجبور هستیم که این حالت دیوانگی را خاتمه دهیم، قبل از آنکه این دیوانگی ما را خاتمه دهد.
دیگر با رهبران جهان اسالم متفقاً در برآوردن این مرام سهم قاطعانه   میخواهم که باراز این لحاظ قلباً از شما 

 بگیرید.
 به امیدیکه به زودی از شما بشنوم، احترامات خود را تقدیم میدارم.
 امضأ تودن هوفر                                                                            

 
 قاهره -متن جواب دکتور محمد سعید طنطاوی استاد االزهر

       
 آقای خیلی محترم دکتور تودن هوفر!

 صلح و برکت خداوند بر شما باد!    
من مکتوب شما را حاصل نمودم و میخواهم قدردانی خود را از شما اظهار نمایم که زحمت را بخود متقبل شده اید 

 م را در جامعۀ آلمان نشر کنید، تا تهداب یک تفاهم مثبت گذاشته شود.و میکوشید که تصویر حقیقت اسال
من اظهار نمودم که اسالم حفاظت حیات  1001/00/10به تاریخ  ،کمی بعد از سؤقصد در نیویارک  و واشنگتن

 مردم بیگناه را دستور داده است و اسالم خونریزی را منع کرده است.
برای انسانها هدایت داده است که با یکدیگر رحم و شفقت کنید، اعمال  ص()قرآن و احادیث ُمطهر پیامبر اسالم

 خوب و نیک انجام دهید، گناه و خشونت را از خود دور کنید و ترک بدهید.
هللا تعالی در یک آیت قرآن برای ما توضیح داده که اگر کسی یک انسان را بکشد،چنین است که جمیع انسان ها را 

) یات یک انسان را حفظ میکند، چنین است که حیات جمیع انسانها را حفظ کرده است.کشته است و اگر کسی ح
 (23آیت  5سورۀ 
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اوامر اسالم برای عموم انسانها هدایت میدهد که شما متفقاً برای حفظ زندگی انسانها کار کنید، فرقی ندارد که آنها 
 مسلمان یا یهود یا عیسوی هستند.

 ایکه باشد. اسالم زندگی انسانها را حفاظت میکند.هر شکل به  ،اسالم علیه تروریسم است
ما در پهلوی آنانی ایستاده ایم که از وطن و حرمت خود دفاع میکنند، زیرا آنان از حق دفاع میکنند، چیزیکه  قابل 

 دفاع است، لیکن ما علیه تروریسم می جنگیم زیرا که تروریسم حقوق انسان را پامال میکند.
یم با کسانیکه  در میان انسانهای بی گناه ، زنها و اطفال خود را منفجر میکنند، اما کسانیکه در بین ما موافق نیست

عساکر ایکه می خواهند او را به قتل برسانند و یا میان یک اردو ایکه به وطن او تجاوز کرده است، خود را منفجر 
 میکند، او یک شهید است.

 ن درنظر گرفتن عقیده اش مستحق است که از خود دفاع کند.هر انسان، مسلمان یا غیر مسلمان بدو
 این طرزالعمل حصۀ کامل جمیع حقوق است و با منطق انسانی مطابقت دارد. 

، اما کسانی مالمت نمی شوند که از خود دفاع میکنند بعد از قرآن کریم  دفاع از خود را واضحاً ذکر کرده است
 (21آیت  21) سورۀ آنکه قبالً در حق آنها ظلم شده باشد.

 اصل آیت در قرآن چنین ذکر شده است:
 

ِبیُل َعلَى الَِّذیَن َیْظلُِموَن" َما السَّ ن َسِبیٍل  إِنَّ آن حکیم سورۀ الشوری/ آیۀ قر " َولََمِن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفأُْولَِئَك َما َعلَْیِهم مِّ
21 

 .و نیستكه بعد از مظلوم شدن یارى طلبد ایرادى بر ا وكسى"
 ".ایراد و مجازات بر كسانى است كه به مردم ستم مى كنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند

اینست کالم خداوند. آنکه علیه متجاوزین می جنگد و از خود  و وطن خود دفاع میکند خداوند تعالی جانب اوس و 
 از او دفاع میکند. از این جهت او گنهکار نیست.

 ار آنهائیست  که بر انسانها ظلم میکنند و در زمین مصیبت را منتشر می سازند.جزای شدید انتظ
هیچ شک نیست در مورد آن دولتی که یک تروریست را که بر حق محکوم شده است، برای او پناه داده و مأوا 

 میدهد، آن دولت یک دولت تروریستی است.
از سبب حقوق تائید شدۀ انسان بایدتحقیر شود.آنهائیکه این دولت از نظر حقوق اسالمی و از نگاه فهم انسانی و 

 تروریسم را تشویق میکنند، خود در اثر تروریسم نابود می شوند.
 انسانیت اسالم را در زمان جنگ ذیالً توضیح میکنم:

. اسالم صرف در مقابل آنهائی بجنگ دعوت و ندا میکند که آنها علیه اسالم خود را برای جنگ مسلح ساخته باشد
اما اسالم قتل سالمندان و زنان و اطفال را منع کرده است. و نیز اسالم تخریب اراضی زراعتی و قطع اشجار مثمر 

 و کشتن حیواناتی را که گوشت آنها برای خوردن قبالً در نظر باشد، اجازه نمی دهد.
ر منازعات جنگی به این نوع من مانند اسالم هیچ دینی را نمی شناسم که انسانیت و ترحم و عدالت و تحمل را د

 شامل، حتی بجانب دشمن امتداد داده باشد.
نزد رسول هللا صلی هللا علیه میالدی( قائد سپاه اسالم عبدهللا بن رواحة ۹۲۶در غزوۀ " مؤته" ) سنۀ هشتم هجرة = 

  و سلم آمده گفت:
 جواب داد: )ص(یا رسول هللا بمن مشورتی بده. رسول هللا 

 د را بسیار یاد کنی "" تو باید خداون
 جواب داد: )ص(ابن رواحه مشورت بیشتر خواهش کرد و رسول هللا 

) غله خواستن(خودداری کنید، هیچ خیانتی را مرتکب نشوید، هیچ طفل نوزاد و اطفال و زنان و الل غاست از" شما 
شوید که در معابد توقف جوانان را به قتل نرسانید و هیچ درختی را قطع نکنید. شما مردمانی را مصادف می 

 دارند، شما اجازه ندارید که آنها را اخالل کنید."
ق عصر جدید و نکه بر مواثیآاسالم استفاده و تطبیق انسانیت را در حاالت صلح و در حاالت جنگ بسیار قبل از 

  مروج شود، تعریف کرده بود. بین الدول
جمعی  که در آن علما و استادان عالی مقام االزهر گردهم م1001/11/10اکادمی تحقیقاتی اسالمی االزهربه تاریخ 

جمع شده بودند و تحت ریاست من دائر گردیده بود، توضیحاتی راجع به پدیدۀ تروریسم از نظر اسالم نوشتند که من 
 نقاط مهم آنرا ذیالً مینگارم:
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ا را منحیث نظام خداوندی و قانون ، ثقافت ها و تمدن هاسالم تنوع تنوع روش های دینی جامعه، اقوام ، ملت ها -
 آفاقی که ال متغیر است  مشاهده میکند.

زیست باهمی و شناخت متقابل در میان اقوام و ملت ها راهی است برای حفظ این تنوع. همگان مؤظف اند تا باهم  -
 خود را به راه نیک بگمارند و زشتی و نمامت را ترک کنند.

 -یشرفت و ترقی انسانیت وابسته به دانائی عمومی و ارزش های اخالقی و دینیزیست باهمی ملت ها و اقوام و پ -
 اولتر از همه بر عدالت و احترام به اساسات حقوق بین الدول و صالحیت مؤسسات بین الدول است.

 معنی تروریسم این است که مردمی را که در صلح زندگی میکنند، آنان را در خوف قرار دادن و عالیق و بنیاد -
زندگانی شانرا تخریب کردن. تروریسم حمله و هجوم است بر هستی و دارائی شان، هجوم است بر شرافت و آزادی 

 شان و حرمت انسانی شان.
خرابی و دمار و مصیبت را در روی زمین انتشار میدهد. هر دولتی که به جنایت ترور مبتال می شود، تروریسم 

رار داده و او را دستگیر و به مؤسسات حقوقی تسلیم کند تا حکم عادالنه حق آن است که جنایتکار را تحت تعقیب ق
 در مورد او صادر شود.

جهاد مطابق به احکام اسالم به این معنی است که به افضل درجه برای حمایت از حقایق سعی کردن و علیه ناحق  -
 آن قرار دادن.مجادله کردن و صلح و طمانیت و امنیت را در کلیه ساحات زندگانی در جای 

 در دو حالت استثنائی بائیست مبادرت ورزید:در مورد جنگ از نظر اسالم  -
             ودر مقابل اشغال سرزمین وطن، تاراج ثروتهای وطن و مقابل نقض مواثیق و قرارداد       -                

مسلمانان        مسلمانانیرون راندن            و مقابل دفاع  از اعمار شهرها و سکونت گاه ها برای اشغالگران  و ب
 از وطن شان.
 یا اینکه مسلمانان را تحت فشار قراردادن تا دین خود را عوض کنند. -                

و هم در صورتیکه مسلمانان به جنگ مجبور ساخته شوند، تا از وطن خود دفاع کنند و آزادی دین خود را حمایت  -
 ر این موارد معیار واضح اخالقی و قواعد خاصی را اقامه داشته است:کنند. پس اسالم د

بطور مثال منع کشتن افرادایکه در جنگ اشتراک نکرده اند، همچنان منع کشتن بیگناهان و سالخوردگان  و زنان و 
ه قتل برسند، اطفال را. اسالم نیز تعقیب فراریان را منع کرده است و سپاهیانی که خود را تسلیم میکنند نباید ب

اسیران جنگ را اذیت  نکنند و به آنها ضرر نرسانند، اجساد مقتولین را مثله نکنند و مورد هتک حرمت قرار 
 نگیرند.

 عمارات  و تأسیسات غیر نظامی را ویران نکنند.
  
رمتی اراضی مقدس فلسطینی ها را غضب کرده و به بناهای مقدس اسالم اهانت و بی ح ماشین جنگی اسرائیل  -

میکنند.) همچنان به مقدسات عیسویان( در برابر چشم های بعضی قدرت های بزرگ، درحالیکه مقاومت فلسطینی 
 ها بر آن تمرکز میکند که فیصله نامۀ شورای امنیت ملل متحد نافذ و تطبیق گردد.

 
کند که قدرت ظالمانه بدون اکادمی تحقیقاتی اسالمی  االزهر جنگ ضد تروریسم را حمایت میکند و اما تأئید نمی  -

تحقیقات صورت گرفته باشد، باالی ملت مظلوم و بی دفاع  1001سپتامبر  11علت و بدون اینکه در مورد حادثۀ 
افغانستان حمله کرده، شهرها، قصبات و مساجد آنها را ویران کرده و مردم بی گناه، کهن ساالن، زنها و اطفال را 

 اب زندگی آنها را نابود کنند.، تأسیسات و تهدبه قتل رسانیده
 
اکادمی تحقیقاتی اسالمی االزهر که فرق میان ُمجاز بودن جهاد و معنی آن که در فوق تشریح شده است، و حتی  -

شرایطی که در جهاد تعیین شده، یعنی آزاد نمودن وطن و عکس العمل نشان دادن مقابل متجاوزین و میان قدرتمندان 
شغال میکنند و حکومت های برحق و ملی آنها را به زور تهاجم نظامی سقوط میدهند و یا ایکه ممالک دیگران را ا

خودارادیت حکومت های برحق ملی آنها را  در ساحۀ وطن شان محدود نموده و میان مردم ملکی که در صلح 
 ی سازند.زندگی میکنند، ترس  و وحشت ایجاد کرده  و بدین گونه آنها را به مهاجرت نکبت بار مجبور م

اکادمی تحقیقاتی اسالمی االزهر ادعای تصادم مدنیت ها و جنگ ادیان را با این دلیل رد میکند، زیرا که بهانه  -
 برای  حملۀ قدرتمندان را باالی ضعیفان مساعد می نماید.

 اکادمی تطبیق نمودن نقاط ذیل را ضروری میداند: -
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 عدالت انسانیت. به اساس دوباره برگردانیدن  و تطبیق احترام -
 بازگشت به تعهدات حقوق بین المللی در مؤسسات بین المللی. -
مکلفیت در مراعات نمودن حق خودارادیت  اقوام و ملت ها در تعین سرنوشت شان، بدست خود آنها طبق یک  -

 مقیاس تعین شده.
 می شود.دوباره به خاطر آوردن ارزشها و نظم دینی که از جانب ادیان توحیدی شناخته  -
 

 این یک تضمین برای عالج مریضی ها و علل آن که دنیای ما امروز مبتال به آن است.
 سلطه و قوۀ ظالمان، قوۀ متقابل مظلومین و ضعیفان  را تولید میکند!

 
 به همهدر آگاهی به مسؤولیت در پیشگاه خداوند متعال و انسانها، اکادمی تحقیقاتی جامعۀ االزهر با این توضیح     

 صاحبان  عقل در این دنیا، نداء خود را متوجه می سازد، با امید اینکه عدالت وصلح در دنیا حاکم گردد.
 اکادمی به خداوند قادر التماس میکند تا همه را  به راه راست هدایت کند.

                                                           
 امضأ                                                     

 دکتور محمد سعید طنطاوی شیخ االزهر                                                    
 تذکر مترجم: 

 با اظهار تأسف که دکتور طنطاوی سه سال قبل وفات یافته است.            
 رئیس فعلی جامعۀ االزهر دکتور احمد طیب است.

 


