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اﺳﻼم در آرژاﻧﺗﯾن
ﺳﺧن از اﺳﻼم در آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﻻﺗﯾن ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﭘرده اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﺑﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗﺳﺧﯾر ﺧود در آورده اﺳت ﺑر ﻣﯽ دارد و ھر ﭼﮫ ﻣﻠت ھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺣﻘﯾﻘت اﺳﻼم آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﻣﺎﯾل ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﭘذﯾرش اﯾن دﯾن ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ ﮔزارش ﺗﻘرﯾب)ﺗﻧﺎ(،
دﮐﺗر ﻧﺿﯾر اﻟﺧزرﺟﯽ در ﻣطﻠﺑﯽ ﭘﯾراﻣون اﺳﻼم در آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن آورده اﺳت :ﺗﺟﺎرب ﺑﺷری دﻻﻟت ﺑر آن دارﻧد ﮐﮫ ھﯾﭻ اﻧدﯾﺷﮫ ،ﻧظرﯾﮫ و
اﻋﺗﻘﺎدی را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ زور ﺳرﻧﯾزه و ﺧﺷوﻧت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﻠﺗﯽ ﺗﺣﻣﯾل ﮐرد زﯾرا ھر اﻋﺗﻘﺎدی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺟﺑﺎر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ﭘس از ﻣدﺗﯽ از
ﺑﯾن ﻣﯽ رود و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ از ﺑﯾن رﻓﺗن آن ﻣﺿرات ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ھﻣواره از وارد ﮐردن ﻣردم در دﯾن اﺳﻼم ﺑﮫ زور ﺷﻣﺷﯾر اﻣﺗﻧﺎع ﻣﯽ ورزﯾدﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﺛﺎﺑت ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ای را از ﺧﺎرج از ﻣﺣﯾط ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺧود ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ آن ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑوده و از آن
دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑرای ﻧﺷر آن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﺳوی آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﻻﺗﯾن در ﻗرن ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ اﺛر زﯾﺎدی در اﯾﺟﺎد ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در اﯾن
ﻣﻧﺎطق داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﮐﺗﺎب "اﺳﻼم در آرژاﻧﺗﯾن" ﺑﮫ ﻗﻠم دﮐﺗر ﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺻﺎدق ﮐرﺑﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﯽ ﭘردازد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ از اﯾن ﮐﺗﺎب اﺷﺎره
ﻣﯽ ﺷود.
ﺣﺿور ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در آرژاﻧﺗﯾن ﺑﮫ ﻗرون ﻧﺧﺳت ﮐﺷف ﻗﺎره آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد؛ ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻧدﻟﺳﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﺳﻘوط اﻧدﻟس در
ﺳﺎل  ١۴٩٣ﺑﺎﻻﺟﺑﺎر دﯾن ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر داده و ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺷده ﺑودﻧد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﮭﺎﺟران ﻣﺳﻠﻣﺎن در آرژاﻧﺗﯾن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد.
اﯾن اﻓراد در آرژاﻧﺗﯾن ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑرادران آﻧﮭﺎ در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎ آن دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽ ﮐردﻧد زﯾرا آرژاﻧﺗﯾن ﻧﯾز در آن
زﻣﺎن ﺗﺣت ﺳﻠطﮫ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﻗرار داﺷت ﭘس از آن در ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ وﯾژه از ﺳرزﻣﯾن ﺷﺎم ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ﻣﮭﺎﺟرت ﮐردﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
ﮐﮫ ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻗرن ﻧوزده ﻣﯾﻼدی ﺷﺎھد ﻣﮭﺎﺟرت وﺳﯾﻊ اﻋراب از ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ آرژاﻧﺗﯾن ﺑود.
ﻣوج دوم ﻣﮭﺎﺟرت در ﻧﯾﻣﮫ اول ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻣﯾﻼدی ﺻورت ﮔرﻓت و در طول ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و ﭘس از آن اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ در
اﯾن زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﻣﮭﺎﺟران از اﻋراب ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑودﻧد.
ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣﮭﺎﺟرﯾن در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺗن اﻣﻧﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور ﻣﮭﺎﺟرت ﮐردﻧد.
ﺑر اﺳﺎس ﺳرﺷﻣﺎری ھﺎی ﺳﺎل  ١٩۶٠ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻋرب  ١٠درﺻد از ﺟﻣﻌﯾت آرژاﻧﺗﯾن را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص دادﻧد.
ھم اﮐﻧون آﻣﺎر دﻗﯾﻘﯽ از ﺗﻌداد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در آرژاﻧﺗﯾن در دﺳت ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ را  ٩٠٠ھزار ﻣﺳﻠﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ ٢۵
درﺻد از ﺟﻣﻌﯾت  ٣٧ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر آﻧﮭﺎ در ﭘﺎﯾﺗﺧت زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌداد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن
ﻋرب را ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر آﻧﮭﺎ از ﺳورﯾﮫ ھﺳﺗﻧد ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻣﻌﺗﻘدﻧد  ٣و ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﻣﺳﻠﻣﺎن و
ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻋرب در اﯾن ﮐﺷور ﺣﺿور دارﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﻧﺟم آﻧﮭﺎ در ﭘﺎﯾﺗﺧت زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ھﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮔوﯾﺎی اﯾن ﻣطﻠب ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ  ۶٠درﺻد از ﺟواﻧﺎن ﻧﺳل دوم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ را ﻧدارﻧد و ﺗﻧﮭﺎ  ١٠درﺻد از ﻧﺳل
ﺳوﻣﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﺳﺧن ﮔوﯾﻧد و ھﻣﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﺣذف روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋرﺑﯽ ﻣﺣدود ﺷدن ھوﯾت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺷد.
ﻧﮑﺗﮫ ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ آن اﺳت ﮐﮫ ﺣرﮐت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻋرب از ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ آرژاﻧﺗﯾن ﻣﺗوﻗف ﺷده اﺳت و در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﻧﮕﺎل ،ھﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﺳرازﯾر ﺷده اﻧد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﺳﺑت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻏﯾر ﻋرب ﺑﮫ ﻋرب
 ۵۵درﺻد اﺳت.
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ﺷﮑﯽ ﻧﺳﯾت ﮐﮫ "ﮐﺎرﻟوس ﻣﻧم" رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﭘﯾﺷﯾن آرژاﻧﺗﯾن ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن و ﺳوری اﻻﺻل ﺑوده و ﺳﭘس ﺑﮫ ﻣذھب ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ در آﻣد ،ﻧﻘش ﺑزرﮔﯽ
در اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن آرژاﻧﺗﯾن و ﺟﮭﺎن ﻋرب و آﻣﺎده ﮐردن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﻋرب ﺑﮫ وﯾژه در ﺳﺎل ھﺎی ) ١٩٨٩-١٩٩٩م(
داﺷﺗﮫ اﺳت.
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣراﮐز اﺳﻼﻣﯽ در آرژاﻧﺗﯾن ﺑﺎﯾد ﮔﻔت :ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺳﺟد در آرژاﻧﺗﯾن در ﺳﺎل  ١٩٩٩ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد و ﺳﺎﺧت ﻣﺳﺎﺟد و ﻣراﮐز
اﺳﻼﻣﯽ در اﯾن ﮐﺷور ﺑﮫ آراﻣﯽ رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯽ رود.
ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در آرژاﻧﺗﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾن ﮐﺷور را ﺑر آن داﺷﺗﮫ اﺳت ﻗواﻧﯾﻧﯽ را ﺗﺻوﯾب ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس آن ﻋﯾدھﺎی ﻓطر ،ﻗرﺑﺎن و
آﻏﺎز ﺳﺎل ﻧو ھﺟری را ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺗﻌطﯾل اﻋﻼم ﮐرده و ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺟﺎزه دھﻧد از اﺳﺎﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﻧوزادان ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده و اﯾن
اﺳﺎﻣﯽ را در ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﺛﺑت ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
--------------------------------------------ﺷﯾﻌﯾﺎن آرژاﻧﺗﯾن
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ﻟطﻔﺎ ً ﺿﻣن ﻣﻌرﻓﯽ ﺧودﺗﺎن ،ﺑﻔرﻣﯾﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ دﯾن اﺳﻼم و ﻣذھب ﺗﺷﯾﻊ آﺷﻧﺎ ﺷدﯾد و در ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﯾن ﻣذھب روی آوردﯾد؟
5ﺑﺳم ﷲ ّ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم .اﺳم ﻣن ﻋﺑداﻟﮑرﯾم ﭘﺎس اﺳت .ﭘﺎس ﺑﮫ زﺑﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾﯾﯽ — ﮐﮫ زﺑﺎن ﻣﺎﺳت — ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻼم .آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ ھﺳﺗم 47 ،ﺳﺎل
ﺳن و ﺳﮫ دﺧﺗر دارم .ﻧـﺎم دﺧـﺗـر اوﻟم ﮐﮫ در ﻗم ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد ﻓﺎطﻣﮫ ﻣﻌﺻوﻣﮫ اﺳت .ھم او و ھم ﻣﺎدرش در ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟزھرا ﻣﺷﻐول ﺗﺣﺻﯾل ھﺳﺗﻧد.
دو دﺧﺗر دﯾﮕر ھم دارم ﺑﮫ ﻧﺎمھﯽ ﻣرﯾم و زھرا ﮐﮫ ھر دو آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد 25 .ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ اﻟﺣﻣد ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷدهام .ﻣن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ
ﺑودم .در آرژاﻧﺗﯾن ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣدم و در ﺳن  22ﺳـﺎﻟـﮕﯽ ﺑـﺎ اﺳﻼم آﺷﻧﺎ ﺷدم .در آن زﻣﺎن ﻣﺷﻐول ﺗـﺣﺻﯾل ﻓﻠﺳﻔﮫ در داﻧﺷﮕﺎه آرژاﻧﺗﯾن ﺑودم؛
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻧﺻف دروس طﯽ ﺷده ﺑود .ﻋﻠت ورود ﻣن ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻓﻠﺳﻔﮫ ،ﭘﯾدا ﮐردن ﺣﻘﯾﻘت و ﺧدا و ﻣﻌرﻓﺗﯽ از ﺧود ﯾن ﺟﮭﺎن ﺑود .اﻟﺣﻣد ﺗواﻧﺳﺗم
در ﺳﺎل دوم ﺗﺣﺻﯾل در ﯾن داﻧﺷﮕﺎه در ﻣﺳﺟد ﺗوﺣﯾد ﮐﮫ ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب از طرف ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران در ﭘﯾﺗﺧت آرژاﻧﺗﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد ﺑﺎ
ﺷﯾﻌﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آرژاﻧﺗﯾن ﺑﺧﺻوص در ﺑـوﯾﻧـس ﯾـرس ھﺳﺗﻧـد آﺷﻧـﺎ ﺷوم .اﻗﻠﯾت ﺷﯾﻌﯾﺎن آرژاﻧﺗﯾن را ﻣﮭﺎﺟران ﻟﺑﻧﺎﻧﯽ ،ﺑرﺧﯽ از آرژاﻧﺗﯾﻧﯽھﯾﯽ
ﮐـﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷدهاﻧد و ﻧﯾز ﺳورﯾﮫیھﺎ ﮐﮫ ﻋﻠوی و دوازده اﻣﺎﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد .ﺑﻘﯾﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن آﻧﺟـﺎ ﺳﻧﯽ ھﺳﺗﻧـد .ﺗﻌداد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن
آرژاﻧﺗﯾن ﺑﯾن ﯾﮑﺻد ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺻد ھزار ﻧﻔر ﺗﺧﻣﯾن زده ﻣﯽﺷود؛ ﭼون رﺳﻣﯽ ﻧﯾﺳت و ﻧﻣﯽﺗوان ﯾﮏ آﻣﺎر دﻗﯾق اراﺋﮫ ﮐرد .در ﮐل ﮐﺷور ﺗﻌداد
ﻣﺣدودی ﻣﺳﺟد و اﻧﺟﻣنھﺎ و ﻣراﮐز اﺳﻼﻣﯽ وﺟود دارد .ﻣن دو ﺳﺎل درس ﺧواﻧدم و رﺷﺗﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ را ﺗﻣﺎم ﮐردم و دﯾﭘﻠم ﮔرﻓﺗم .ﺑﻌد از آن ﺑری
آﻣوﺧﺗن دروس اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻗم آﻣدم و در ﺳﺎل  1366در ﺣوزه ﻋﻠﻣﯾﮫ ﻣﺷﻐول ﺗﺣﺻﯾل ﺷدم.
ﺳﺑب آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮫ ﺑود؟
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔر از روﺣﺎﻧﯾﺎن اﻋزاﻣﯽ از اﯾران ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺣﺳن رﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑری ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑﮫ آرژاﻧﺗﯾن آﻣده ﺑود و ﺑﻌدا ً ﻧﻣﯾﻧده رھﺑـر ﺷد ،آﺷﻧﺎ ﺷدم .ﯾﺷﺎن از
ﻣﺎ دﻋوت ﮐرد ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﺎت درﺳﺷﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﯾم .ﻣن ﺑﮫ ﻣدت دو ﺳﺎل ﻧزد ﯾﺷﺎن درس ﺧواﻧدم .وی از ﻣن ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑری اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ
ﻗم ﺳﻔر ﮐﻧم .ﻣن اﺑﺗدا در ﯾن ﻓﮑر ﺑودم ﮐﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺑﺧواﻧم ،وﻟﯽ ﮐم ﮐم ﺑﺎ دﯾن و ﺣوزه و روﺣﺎﻧﯾت آﺷﻧﺎ ﺷدم و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ ﺑﯾﯾم ﺣوزه .ﺑﮫ ﻣدت
ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﻣﺷﻐول درس ﺑودم ﮐﮫ از ﻣﺎ درﺧواﺳت ﮐردﻧد ﺑﮫ آرژاﻧﺗﯾن ﺑرﮔردﯾم .ﻗرار ﺑود دو ﺳﺎل آﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷم و ﺑﻌد ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠم در ﻗم اداﻣﮫ ﺑدھم،
وﻟﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش آﻣد؛ از ﺟﻣﻠﮫ اذﯾت دﺷﻣﻧﺎن و ﮐم ﺑودن ﻧﯾرو و اﺧراج ﺷدن ﯾن ﻧﻣﯾﻧده ﻋزﯾز از آرژاﻧﺗﯾن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗوطﺋﮫھﯾﯽ ﮐﮫ
دﺷﻣﻧﺎن ﺑرﯾﺷﺎن درﺳت ﮐردﻧد ،ﻣﺟﺑور ﺷدم ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧم و ﺳﻔرم را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر ﺑﯾﻧدازم .اﮐﻧون ﻣدت ﺳﮫ ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗم آﻣدهام و اداﻣﮫ
ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ دھم.
ﭼﻧد درﺻد از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن آرژاﻧﺗﯾن ﺷﯾﻌﮫ ھﺳﺗﻧد؟
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 5ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﭼﻧد ھزار ﻧﻔر ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﺷـرق ﭘﯾﺗﺧت زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .در ﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﺟد ،ﯾﮏ ﺣﺳﯾﻧﯾﮫ ،و ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ
اﺑﺗدﯾﯽ ،راھﻧﻣﯾﯽ و دﺑﯾرﺳﺗﺎن و ﻧﯾز ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در آﻧﺟﺎ ﮔرد ھم ﻣﯽﯾﻧد وﺟود دارد .در ﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺣـدود  1000ﺗﺎ
 1500ﺷﯾﻌﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﻘﯾﮫ در اﺳﺗﺎنھﯽ دﯾﮕر ﺳﺎﮐﻧﻧد.
طـﺑـق ﻓـرﻣﯾش ﺷﻣﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ« ﺷﯾﻌﯽ آرژاﻧـﺗﯾن از ﻣﮭﺎﺟران و ﺑوﻣﯽھﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽﺷود .ﺗﻌداد ﮐدامﯾﮏ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت؟
 5در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﻌداد ﻣﮭﺎﺟران ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ روز ﺑﮫ روز ﺑر ﺗﻌداد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻓزوده ﻣﯽﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت در ﯾﻧده ﺗﻌداد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر
ھم ﺑﺷود .ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟر آرژاﻧﺗﯾن ،ﻗدﯾﻣﯽ ھﺳﺗﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ از  50ﺗﺎ  100ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﮫ ﯾن ﮐﺷور ﻣﮭﺎﺟرت ﮐردهاﻧد؛ ﻣﮭﺎﺟران اﻣروزی ﻧﯾﺳﺗﻧد.
اﻣﺎ در دﯾﮕر ﮐﺷورھﯽ آﻣرﯾﮑﯽ ﻻﺗﯾن ،ﻣﺛل وﻧزوﺋﻼ و ﺑرزﯾل ،ﻣﮭﺎﺟران ﺟدﯾد ھﺳﺗﻧد .در آرژاﻧﺗﯾن و ﺷﯾﻠﯽ و ﺑﻌﺿﯽ ﮐﺷورھﯽ آﻣرﯾﮑﯽ ﺟﻧوﺑﯽ
ﻣﮭﺎﺟران ﻗدﯾم ھﺳﺗﻧد ،و ﯾن ﺗﺄﺛﯾر زﯾﺎدی دارد .ﭼون ﻓرھﻧﮓ و اﺳﻼم آﻧﮭﺎ ﺿﻌﯾف ﺷد و ﺑﺎ آرژاﻧﺗﯾﻧﯽھﺎ ﻣﺧﻠوط ﺷدﻧد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ازدواج ﮐردﻧد،
ﻧﺳلھﯽ دوم و ﺳوم آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﻋرﺑﯽ ﺑﻠد ﺑودﻧد و ﻧﮫ ﺑﮫ دﺳﺗورات اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻣل ﻣﯽﮐردﻧد .و ﯾن ﺗﻔﺎوتھﺎ وﺟود دارد.
در ﻧﺷﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻗﯽ ﺳﯾدﺟﻌﻔر ﻣرﺗﺿﯽ )ﻣﺑﻠ ّﻎ ﻟﺑﻧﺎﻧﯽ( داﺷﺗﯾم ،ﯾﺷﺎن ﻣﯽﮔﻔت از ﻟﺑﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟران زﯾﺎدی ﺑﮫ آرژاﻧﺗﯾن رﻓﺗﻧد ،اﻣﺎ اﻻن ﮐﮫ ﺑﻌد از دو
ﻧﺳل ﺑرﮔﺷﺗﮫاﻧد ،ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم — ﺑری ﻣﺛﺎل — ﻧﺎم ﭘدر ﻋﻠﯽ و ﻧﺎم ﻣﺎدر زﯾﻧب اﺳت وﻟﯽ اﺳم ﻓرزﻧدﺷﺎن را ﺟرج ﮔذاﺷﺗﮫاﻧد! ﯾﺎ ھﻣﯾنطور اﺳت؟
ﻣـﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺎ زﯾﺎد دﯾدﯾمدر آرژاﻧﺗﯾن ﮐﮫ اﻓرادی ﻣﯽﮔـوﯾـﻧد ﭘدر ﺑزرگ ﻣﺎ ﮐﺗﺎﺑﯽ داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧـورﺷﯾـد ﺣـرﮐـتھﯾﯽ ﻣﯽﮐـرد؛ اﺻﻼ ً
ﺧودﺷﺎن ﻧﻣﯽداﻧﻧد ،ﺗﺎ ﯾن ﺣد در ﺟﮭل ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑرﻧد .ﯾﺎ ﮔﺎھﯽ ﺑدﺗر ،وارد ﻣﻧزﻟﯽ ﻣﯽﺷوﯾم ،ھﻣﮫ اﺳم ﻋرﺑﯽ دارﻧد وﻟﯽ اﺻـﻼ ً ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﺳﺗﻧد و
ﺧودﺷﺎن ﻧﻣﯽداﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﭘس از ﻣطﻠﻊ ﺷدن — ﺑﺎ ﯾن ﻋظﻣت و ﻋـزﺗﯽ ﮐـﮫ از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دارﻧد و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻟـﺑـﻧـﺎﻧﯽھـﺎ
و ﻧﻘش ﺣزبﷲ ّ — ﺑرﻣﯽﮔردﻧد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺿﯽھﺎ ھﻧوز در آن ﺟﺎھﻠﯾت ھﺳﺗﻧد.
ﯾﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣدرﺳﮫی ﻣﺧﺗص ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن دارﻧد؟
از ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺷﺎن داری ﻣدرﺳﮫ ﺑودﻧد؛ وﻟﯽ ﯾﮏ ﭼﯾز ﻋﺟﯾب ﯾﻧﮑﮫ ﯾن ﻣدرﺳﮫ ﺗﺣت اداره ﺳﻌودیھﺎ ﺑود و ﺷﯾﻌﯾﺎن از ﯾن اﻣﮑﺎن
ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺧودﺷﺎن ﺗﺷﯾﻊ را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد ﯾﺎ طﺑق دﺳﺗورات ﻣذھب ﺟﻌﻔری ﻋﻣل ﮐﻧﻧد ﺑرﺧوردار ﻧﺑودﻧد؛ ﺑﺎ ﯾﻧﮑﮫ ﻣدرﺳﮫ دﺳـت ﺧـودﺷﺎن ﺑود ،وﻟﯽ
اداره و ﭘول آن از طرف ﺳﻌودیھﺎ ﺑود .ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب ﻓﻘط در ﻣﺣدوده« روز ﻋﺎﺷورا و ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﺟﻣﻊ ﻣﯽﺷدﻧد
و روﺿﮫ داﺷﺗﻧد .ﺣﺗﯽ ﺟﻠﺳﺎت ﻋﺎﺷورا ﻋرﺑﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽﺷد و ﭘﯾرﻣردھﺎ ﺑﯾﺷﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐردﻧد و ﺟوانھﺎ آﺷﻧﯾﯽ ﮐﻣﺗری ﺑﺎ ﯾن ﻣﺳﺎﺋل داﺷﺗﻧد.
ﺑﮫ ﻗول ﺧودﺷﺎن ،اﮔر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﯾران ﻧﺑود ،در  30ﺗﺎ  40ﺳﺎل اﺛری از ﺗﺷﯾﻊ در آرژاﻧﺗﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد.
ﭘس ورود ﺷﯾﻌﮫ ﺑﮫ آرژاﻧﺗﯾن را ﻣﯽﺗوان از ﺣدود ﯾﮑﺻد ﺳﺎل ﻗﺑل داﻧﺳت؟
ﺑﮫ دﻟﯾﻠﯽ در ﻟﺑﻧﺎن ﺳﺧﺗﯽھﺎ و ﺟﻧﮓ ﺑوده اﺳت؛ زﻧـدﮔﯽ ﺳﺧـت ﺑود و ﺑﻌﺿﯽھﺎ ﺑری رھﯾﯽ از ﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﮫ ﮐﺷورھﯽ دﯾﮕر ﻣﮭﺎﺟرت ﮐردﻧد.
ﻋدهی آﻣدﻧد آرژاﻧﺗﯾن و ﻋدهی ھم ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ رﻓﺗﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﭘراﮐﻧده ﺑرﺧﯽ ﺑﮫ اروﭘﺎ و ﺟﺎھﯽ دﯾﮕر رﻓﺗﻧد ،وﻟﯽ ﺗﻌداد زﯾﺎدی در آن ﻣوﻗﻊ
ﺑﮫ ﯾن دو ﮐﺷور ﻣﮭﺎﺟرت ﮐردﻧد و اﻻن رﻓت و آﻣد ﺑﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﯾﻌﮫ و ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺷده و ﺑﯾن اﺳﺗراﻟﯾﺎ و آرژاﻧﺗﯾن و ﻟﺑﻧﺎن راﺑطﮫ« ﺑﯾﺷﺗری
در ﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑرﻗرار اﺳت.
اﮐـﻧــون ﺷﯾﻌﯾـﺎن در آرژاﻧﺗﯾـن ﭼـﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﯾﯽ دارﻧد و از ﭼﮫ راهھﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﻣذھﺑﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷوﻧد؟
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﯽ زﯾﺎدی دارﻧد .اوﻻ ً ﺗﺎ ﺣدی ﻣﺳﺋﻠﮫ زﺑﺎن — ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ً ﺑﯾد ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﻣﺳﺎﺋل را ﻣطرح ﻣﯽﮐردﻧد و ﺟواﻧﺎن ﺑﺎ آن آﺷﻧﺎ ﻧﺑودﻧد
ﺣل ﺷده اﺳت .ﺑﯾش از ﯾﮑﺻد ﮐﺗﺎب ﺗرﺟﻣﮫ و ﭼﺎپ ﺷده اﺳت ،ﻣﺟﻼت و روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﯽ رادﯾوﯾﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾﯾﯽ دارﻧد.اﻻن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت وﺳﯾﻌﯽ درﺑﺎره اﺳﻼم دارﻧد و اطﻼﻋﺎت ﺟواﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺷـده اﺳـت .ﻗـﺑـﻼ ً اﮔر ﮐﺳﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑود ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽﮐﺷﯾد ﺑﮕوﯾد ﻣﺳﻠﻣﺎن
ھﺳﺗم؛ در داﻧﺷﮕﺎه و ﻣﺣل ﮐﺎر ﻧﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻣن ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺳﺗم .دﻟﯾل آن ﯾن ﺑود ﮐـﮫ ﭼـون اطـﻼﻋـﺎﺗﯽ درﺑﺎره« اﺳﻼم ﻧداﺷﺗﻧد؛ اﮔر ﻣﯽﭘـرﺳﯾـدﻧـد
اﺳﻼم ﭼﯾﺳت ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺟواب ﺑدھﻧد.از ﯾن رو ،ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﻣﺳﯾﺣﯽ ھﺳﺗﯾم و ﯾﺎ اﺻـﻼ ً ﺻـﺣـﺑـت ﻧـﻣﯽﮐردﻧد .وﻟﯽ اﻻن ﮐﺎﻣﻼ ً ﻓرق ﻣﯽﮐﻧﻧد؛
ﺧودﺷﺎن ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺗظﺎھرات اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد و ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ و داﻧﺷﮕﺎهھﺎ ارﺗﺑﺎط ﺧوﺑﯽ دارﻧد.
ﯾﺎ دوﻟت ﯾن دﯾن را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت؟
ﺑﻠﮫ.ﻣﺎ ﺧودﻣﺎن ھم ﻣﺳﺟد دارﯾم و ھﻣﮫ اﻣﺎﮐن ﻣذھﺑﯽ دﯾﮕر ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺛﺑت ﺷده اﺳت و ﮐﺎﻣﻼ ً ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت.
ﯾﺎ رﻗﺑﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺛﻼ ً ،وھﺎﺑﯽھﺎ ھم ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد؟
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اﻟـﺑـﺗـﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﯾﯽ دارﻧد .در آرژاﻧﺗﯾن و ﺑﻌﺿﯽ ﮐﺷورھﯽ دﯾﮕر ﺣدود  50ﺳﺎل ﭘﯾش ﻣﺳﻠﻣﺎنھﺎ ھﻣﮫ ﺗﺣت اﻟوھﯾت ﺑودﻧد ،ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﺑودﻧد ،ﺑﯾن
ﺷﯾﻌﮫ و ﺳﻧﯽ ﺑﮫ آن ﺻورت ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺑود .ھر ﭼﻧد در ﺑﯾن ﮔروهھﺎ ﻣطرح ﺑود ،وﻟﯽ ﺧودﺷﺎن ﺟﻣﻊ ﻣﯽﺷدﻧد و ﻣراﮐزی ﺗـﺷـﮑﯾل ﻣﯽدادﻧد .وﻟﯽ
آﻧﮭﺎ ﮐﮫ از ﻧظر ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎرج واﺑـﺳـﺗـﮫ ﺑـودﻧـد ﺑﯾﺷﺗر از ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد .ﮐم ﮐم ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﯾران ،ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد و ﺑﯾﺷﺗر
ھوﯾت ﺧود را ﭘﯾدا ﮐردﻧد .از ﯾن رو ،ﻋﮑساﻟﻌﻣل ﺳﻌودیھﺎ و ﺳﻧﯽھﺎ ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﯾن اﺧﺗﻼف ﯾﺟﺎد ﺷود .ﻣﺛﻼ ً ،در ﺟﺎھﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻌودیھﺎ
ﺧـودﺷﺎن اداره ﻣﯽﮐردﻧد و ﭘول ﻣﯽدادﻧد ،ﺷرﯾطﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد و ﺑﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺳﺧت ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد .ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد ﯾن ﺗﺷﮑﯾﻼت و ﻣراﮐزی ﮐﮫ ﺑﮫ
دﺳت ﺧود ﺷﯾﻌﯾﺎن و ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت ﺷﯾﻌﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑود ﮐم ﮐم از دﺳﺗﺷﺎن ﺑرود .از ﯾن رو ،ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد ﻣراﮐز ﺧود را ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل
ﺗﺷﮑﯾل دھﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﯾن اﺗﺣﺎد ھﻧوز ھمﺗﻘرﯾﺑﺎ ً وﺟود دارد؛ زﯾرا ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ً ﮔﻔﺗـم ،آﻧـﺎن ارﺗﺑـﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر داﺷﺗﻧد؛ دوﺳﺗﯽ ھﺎ و
ازدواجھﯾﯽ در ﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .اﮔرﭼﮫ ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺣدی ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ« ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در آرژاﻧﺗﯾن ﺑﺎ
ھم ارﺗﺑﺎط دارﻧد و رﻓت و آﻣد ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﯾن ﺧود ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﻣﺛﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود .ﻣﺛﻼ ً ،ﯾﮑﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﯽ ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ« اﺳﻼﻣﯽ ﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺗوﻟد ﺣﺿرت ﻣﺣﻣ ّد)ص( را ﺑﺎ ھم ﺟﺷن ﻣﯽﮔﯾرﯾم ،اﻟﺑﺗﮫ ﻏﯾر از وھﺎﺑﯽھﺎ ﮐﮫ ﺑﻌدا ً آﻣدﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﺳﻧﯽھﺎ آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ ﺑودﻧد؛ وھﺎﺑﯽھﺎ ﺑﮫ آن
ﺻورت ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻧداﺷﺗﻧد ،وﻟﯽ ﺣدود  10ﺳـﺎل ﺑﻌـد از اﻧﻘﻼب ﺗﺑﻠﯾـﻎ را ﺟدی ﮔرﻓﺗﻧد و ﻣﺑﻠ ّﻎ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺑزرگ در آرژاﻧﺗﯾن دارﻧد ﮐﮫ
ﺑری ﮐل آﻣرﯾﮑﯽ ﻻﺗﯾن اﺳت .ﺣدود  40ﻣﯾﻠﯾون دﻻر دادﻧد و در ﻧﻘطﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم ﺷﮭر ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺑﺎﺳت ،ﻣﺳﺟد ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ درﺳت ﮐردﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﯽ دراز ﻣدﺗﯽ ﺑری ﯾﻧده دارﻧد؛ ھﯾﺄتھﯾﯽ ﻣﯽﯾﻧد و ﻣﺑﻠﻐﺎن و ﮐﻧﮕرهھﯾﯽ دارﻧد ﮐﮫ از ﻗﺎره آﻣرﯾﮑﺎ دﻋوت ﻣﯽﮐﻧﻧد .وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل،
ﺑﺎ ﯾن ھزﯾﻧﮫ« ھﻧﮕﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﺧرج ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻧﻔوذ زﯾﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﮫ آرژاﻧﺗﯾن ﻧدارﻧد .اﻣﺎ ﺳﻧﯽھﺎ ﯾﮏ ﻣﺳﺟد دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺧﺗص ﺧودﺷﺎن ھﺳت و
ﺟداﺳت .ﯾن ﺳﻧﯽھﺎ ﮐﮫ اﮐﺛرا ً آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﮑر ﺧﺎص ﻣﺳﺗﻘل ھﺳﺗﻧد .ﭼون از ﻧظر ﻣﺎﻟﯽ وﺿﻌﯾت ﺧوﺑﯽ دارﻧد ،ﺧودﺷﺎن ﻣرﮐز ﺧود
را اداره ﻣﯽﮐﻧﻧد .آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ آرژاﻧﺗﯾن ﺑﯾﺷﺗر ﻣطرح ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن راﺑطﮫ ﺧوﺑﯽ دارﻧد .وھﺎﺑﯽھﺎ ھر ﭼﻧد در رأCس اﻣور و ﻗدرت
ﻗرار دارﻧد ،وﻟﯽ ھﻧوز ﺑﮫ آن ﺻورت ﺟﯾﮕﺎھﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧدارﻧد.
ﯾﺎ ﻣواﻧﻌﯽ ﺑری ﺷﻣﺎ ﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد؟
ھﻧوز ﻧﮫ .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎ دو ﻧوع وھﺎﺑﯽ دارﯾم :دﺳﺗﮫی ﺑﺎ دوﻟـت ھﺳﺗﻧـد و دﺳﺗﮫی ﻣﺧﺎﻟف دوﻟت .ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن دوﻟت ھﻧوز ﻣزاﺣﻣﺗﯽ ﺑری ﻣﺎ ﯾﺟﺎد
ﻧﮑردهاﻧد ،اﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎل آن وﺟود دارد .ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ اﮔر ﺷﯾﻌﯾﺎن رﺷـد ﮐﻧﻧد و ﻧﻘش آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺷود ،ﺑﻌﯾد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣزاﺣﻣتھﺎ ﺷروع ﺷود
و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی ﺷﯾﻌﯾﺎن را اذﯾت ﮐﻧﻧد .ﻓﻌﻼ ً وھﺎﺑﯽھﯾﯽ ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ھﺳﺗﻧـد ﻋﻘﯾـدی ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺳﺑـت ﺑﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ
اﺛراﺗﯽ دارد وﻟﯽ ﺑﮫ آن ﺻورت ﻧﯾﺳت.
ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﭼﮫ ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ دارﻧد؟
ﺑﺳﯾـﺎری از ﺷﯾﻌﯾـﺎن ﺗـﺎﺟر ھﺳﺗﻧد .در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ در ﮐﺎر ﺻﺎدرات ﮔوﺷت ﺑودﻧد .آرژاﻧﺗﯾن ﯾﮏ ﮐﺷور ﮐﺷﺎورزی اﺳت و
ﮔوﺷت ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻌروﻓﯽ دارد ﮐﮫ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﮐﺷﺗﺎرﮔﺎه دارﻧد؛ ﭼون اﮐﺛرا ً ﮐﺎرﮔر ﮐﺷﺗﺎرﮔﺎهھﺎ ﺑودﻧد .ﺟوانھﯽ اﻣروز
داﻧﺷﮕـﺎه ﻣﯽروﻧـد و در ﺟـﺎھﯽ ﻣﺧﺗﻠـف ﻣﺷﻐول ﻣﯽﺷوﻧد و اﻏﻠب آﻧﮭﺎ ﺗﺎﺟر ھﺳﺗﻧد.
ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﻐﻠﺷﺎن ﮐﮫ اﮐﺛرا ً ﺗﺎﺟر ھﺳﺗﻧد زﻧدﮔﯽ ﺧوﺑﯽ ھم دارﻧد؟
ﻧﺳﺑﺗﺎ ً؛ ﻧﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺿﻌﯾف .ﭼون ﮔﻔﺗم دﻟﯾل آﻧﮑﮫ آﻣدﻧد ،ﻓﻘر و ﻣﺷﮑﻼت دﯾﮕر ﺑود .ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳواد ﮐم ﺑود ،وﻟﯽ اﻻن وﺿﻊ آﻧﮭﺎ
ﮐﻣﯽ ﺑﮭﺗر ﺷده اﺳت.
ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﯾرﯾﮫی وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﭘولدار ﺑﮫ ﻓﻘﺎﯾران ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد؟
ﻣﺎ در ﻣﺳﺟد ﯾﮑﯽ از ﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت را ﺗﺷﮑﯾل دادﯾم ﮐـﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل اﺳت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐﻧد؛ ھم ﺑﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﮐـﻣـﮏ ﻣﯽﺷود و ھم ﺑﮫ ﻏﯾرﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن.
دوﻟت ھم ﭘـﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد و ﺳرﻣﯾﮫی را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽ دھد؛ ﭼون ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﯾرﯾﮫ ﺛﺑت ﺷده اﺳت .دوﻟت ھم ﺑـﮫ ﻣﺎ و ھم ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮫ ﮐﻣﮏ
ﻣﯽﮐﻧد ،وﻟﯽ در ﺣد ﻣﺣدود .ﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ھﻧوز ﺧﯾﻠﯽ ﻗوی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﮐﺎرھﯽ ﻣﮭم اﻧﺟﺎم دھد ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺳﺎزد؛ ﻓﻘط در ﺣد ﯾﻧﮑﮫ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اوﻟﯾﮫ ﺑرطرف ﺷود .ﺧﯾﻠﯽ ﺑزرگ و ﻣﮭم ﻧﯾﺳت.
آﯾﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن در رﺳﺎﻧﮫھﯽ ﺟﻣﻌﯽ ﻣﺛل رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ« ﺧﺎﺻﯽ ﺑری ﺧود دارﻧد ﯾﺎ ﺳﯾﺗﯽ ﺑری ﯾن ﻣﻧظور طراﺣﯽ ﺷده اﺳت؟
ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود دو ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﻔﺗﮕﯽ دارﯾم.ﻗﺑﻼ ً ﯾﮏ رادﯾو اف ام داﺷﺗﯾم ﮐﮫ ﭼون ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم اﺟﺎزه« رﺳﻣﯽ ﺑﮕﯾرﯾم ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم اداﻣﮫ دھﯾم ،دﻧﺑﺎل
ﯾن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اﺟﺎزه رﺳﻣﯽ ﺑﮕﯾرﯾم.ﻓﻌﻼ ً در رادﯾوھﯽ دﯾﮕر ﺳﺎﻋﺎت ھﻔﺗﮕﯽ اﺟﺎره ﻣﯽﮐﻧﯾم .در ﺗﻠوﯾزﯾون ھم ﯾﮏ ﻣدﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ داﺷﺗﯾم و دﻧﺑﺎل آن
ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ دوﺑﺎره آﻧﮭﺎ را راه ﺑﯾﻧدازﯾم .ﮔرﻓﺗن اﺟﺎزه رﺳﻣﯽ ﺑری ﻣﺎ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﻣﺷﮑل اﺳت؛ ﭼون ﻋﻼوه ﺑر ﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯾم ،ﺷﯾﻌﮫ ھﺳﺗﯾم و
دﺷﻣﻧﺎن ﺣﺳﺎﺳﯾت دارﻧد .ﻏﯾر از ﯾن ،ﯾﮏ ﻓﺿﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑر ﺿد ﺷﯾﻌﯾﺎن وﺟود دارد؛ اﻧﻔﺟﺎرھﯾﯽ ﮐﮫ رخ داده و ﺗﮭﻣتھﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر
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ﯾﮭودیھﺎ زده ﺷد و ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﺷﯾﻌﯾﺎن ھم در آن ﻧﻘش داﺷﺗﻧد .از ﯾن رو ،ﻣﺣدودﯾتھﯽ ﺑﯾﺷﺗری در ﯾن زﻣﯾﻧﮫ دارﯾم .ﺑﺎ وﺟـود ﯾـن ،ﻣـﺎ را ﺑﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﯽ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ دﻋوت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺗﺎﮐﻧون ﭼﻧدﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ داﺷﺗﮫﯾم؛ در ﯾﮏ دوره 13 ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺗﮫ ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ در ﮐل آﻣرﯾﮑﯽ ﻻﺗﯾن
ﭘﺧش ﺷد و ﮐﺷورھﯽ ﻣﺧﺗﻠف آن را دﯾدﻧد و ﺗﮑرار ھم ﺷد .وﻟﯽ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت در ﺑرﺧﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ را دﻋوت ﻣﯽﮐﻧﻧد در ﯾﮏ وﺿﻊ
ﻧﺎﺷﯾﺳت ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣﺎ ﺑﯾد ﻣوﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .وﻟﯽ اﻏﻠب ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻓرھﻧﮕﯽ و دﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺣﺗرام ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔذارﻧد.
آ ﯾﺎ ﮐﺗﺎب و روزﻧﺎﻣﮫ ھم دارﯾد؟
ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ دارﯾم ﮐﮫ ﻧﺎم آن «اﻟﻣﯾزﯾن» اﺳت .ﻣﺟﻼت اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ھم ﺑری ﮐودﮐﺎن ،ﺧﺎﻧمھﺎ و آﻗﯾﺎن دارﯾم .دو ﻣﺟﻠﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم «ﮐوﺛر» و «
ﺛﻘﻠﯾن» اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾﯾﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود و ﯾﮏ ﻣﺟﻠﮫ ھم ﺑری ﮐودﮐﺎن دارﯾم.
ﯾﺎ در ﮐل آﻣرﯾﮑﯽ ﺟﻧوﺑﯽ ،آرژاﻧﺗﯾن ﻣرﮐز ﺛﻘل ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود؟
ﯾن ﻣرﮐزﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﺑوط ﺑﮫ وھﺎﺑﯽھﺎﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﯾـﮫی ﺑـری ﮐـل آﻣرﯾﮑﯽ ﻻﺗﯾن ﮔذاﺷﺗﮫاﻧد .در آﻣـرﯾـﮑﯽ ﻻﺗﯾن ﭼﻧد ﮐﺷور از ﻧظر اﺳﻼم
ﮐﻠﯾدی ھﺳﺗﻧد؛ ﭼون ﺷﯾﻌﯾﺎن در آﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد؛ از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﮫ ﮐﺷور وﻧزوﺋﻼ ،آرژاﻧﺗﯾن و ﺑرزﯾل .در ﺑﻘﯾﮫ ﮐﺷورھﺎ ھر ﭼﻧد ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺣﺿور
دارﻧد وﻟﯽ ﮐﻠﯾدی ﻣﺣﺳوب ﻧـﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑﺎ ﯾﻧﮑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻧﮭﺎ ﺧوب اﺳت؛ ﻣﺛل ﺷﯾﻠﯽ و ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ .ﮐﺷورھﯽ دﯾﮕر از ﺟﻣﻠﮫ ﻧﯾﮑﺎراﮔوا ھم ﺷﯾﻌﮫ دارﻧد،
وﻟﯽ رﺷد ﭼﻧداﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫاﻧد .اﻣﺎ آرژاﻧﺗﯾن اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ دارد؛ ﭼراﮐﮫ اوﻻ ً ،ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ از طرف
ﺟﻣﮭوری اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و دوم ﯾـﻧﮑﮫ ،طﻼب آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ در ﺣد  5ﺗﺎ  15ﺳﺎل درس ﺧواﻧدهاﻧد ،ﺣﺎل آﻧﮑﮫ طﻼب
ﮐﺷورھﯽ دﯾﮕر ﺗﺎ اﻻن ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ دو ﺳﺎل ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫاﻧد درس ﺑﺧواﻧﻧد.
ﺗﻌداد طﻼب آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ ﭼﻧد ﻧﻔر اﺳت؟ و ﺗﻌطﯾﻼت ﻣدارس ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
ﺣـدود  6ﻧﻔر ھﺳﺗﻧد .وﻗﺗﯽ ﯾﻧﺟﺎ درسھﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷود ،ﻓﻌﺎﻟﯾت در آرژاﻧﺗﯾن آﻏﺎز ﻣﯽﺷود .ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن آﻧﺟﺎ ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ زﻣﺳﺗﺎن ﯾﻧﺟﺎﺳت .ﻣن ﺧودم
 12ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﺷﻐول ھﺳﺗم .ﯾﮏ ﻧﻔر ﮐﮫ در ھﻣﺎنﺟﺎ درس ﺧـواﻧـد 13 ،ﺳـﺎل اﺳـت ﮐـﮫ ﻣﺷﻐول ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﺑﺎﺷد .اﻻن  3ﻧﻔر طﻠﺑﮫ
ﺣﺿور دارﻧد و ﻣﺎ ﻏﯾر از ﯾن دوره ﮐوﺗﺎه ﻣدت ،اﮐﻧون ﺑری آﻣرﯾﮑﯽ ﻻﺗﯾن دوره ﭘﻧﺟم را ﮔذاﺷﺗﮫﯾم ﮐﮫ ﺣدود  30ﻧﻔر ﺷرﮐت ﮐردهاﻧد .ﻣﺎ و
ﺑـرادران اﯾراﻧﯽ در آﻧﺟﺎ در طول دو ﻣﺎه ﺗدرﯾس ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﺑﻌد ﺑرﻣﯽﮔردﯾم.
ﯾﺎ ﺧﺎﻧوادهھﯽ طﻼب ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد؟
ﻣﺎ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ آن ﺻورت ﻧداﺷﺗﯾم؛ ﻓﮑر ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ ﯾن ﯾﮏ ﭘدﯾده ﺟدﯾدی اﺳت و ﭼون اﻻن ﺟوان اﺳت دﻧﺑـﺎل ﯾن ﭼﯾزھﺎﺳت .ﺑﻌد ﮐﮫ دﯾدﻧد
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺟدی اﺳت ،ﻓﻘط ﻧﮕران ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺟﻧﮓ ﺑودﻧد .وﻟﯽ اﻟﺣﻣد ﺧﯾﻠﯽ اﺣﺗرام و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﮫ دﻟﯾل آن اﻧﻔﺟﺎرات و ﻓﺷﺎر
ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳتھﺎ ،وﻗﺗﯽ در ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﯽآﻣدﯾم ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗرورﯾﺳت ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .اﻣﺎ ﺧـﺎﻧـوادهھـﺎ ﺑـﮫ ﻣـﺎ ﮐﻣﮏ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺗواﻧﺳﺗﯾم درس
ﺑﺧواﻧﯾم .وﻟﯽ ﺑﻌﺿﯽھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺳوء ،از ﯾﻧﮑﮫ ﺑﭼﮫھﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﯾن ﺳو ﺑﯾﯾﻧد ھراس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﯾن ﺳو ﻣﯽﯾﻧد و
ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑـت ﻣﯽﮐﻧﯾـم و آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﮐم ﮐم ﻣﺷﮑل ﺑرطرف ﻣﯽﺷود .ﺑﺣﻣدﷲ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﺷﮑل ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺑوده اﺳت ،ﻣﮕر ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﯾﯽ.
) ﺑـرﺧـورد ﻣﺳﯾﺣﯾـﺎن ﺑـﺎ ﺷﻣﺎ و دﯾﮕر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﭼون اﺳﻼم واﻗﻌﺎ ً ﻣﺣﺑوﺑﯾت دارد ،ﯾﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺣرﻓﯽ ﺑزﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ از ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧﯾﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ دارﻧد ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣﺎ
ﻋﻘبﻣﺎﻧدهﯾم و دﯾﻧﯽ را ﭘذﯾرﻓﺗﮫﯾم ﮐﮫ ﻋﻘبﺗر از ﻣﺳﯾﺣﯾت اﺳت .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻣـﺎ ﺻﺣﺑـت ﻣﯽﮐﻧﯾـم ،ﯾﮏ ﺣﺎﻟت اﺣﺗرامآﻣﯾز ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧﻧد ﯾﺎ دﺳتﮐم
ﺳﮑوت ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﮔـوﯾﯾـم ﮐـﮫ ﻣﺎ ﺣﺿرت ﻣﺳﯾﺢ را ھﯾﭻ وﻗت رھﺎ ﻧﮑردهﯾم و ﺣﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺑل اﺣﺗرام ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﯾﺷﺎن
ﻣﯽﮔذارﯾم .از ﻧظر ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺗﺎ ﭼﻧد ﻗرن ﭘﯾش ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺛل ﻣن ﻣرﺗد ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﻣد و او را ﻣﯽﮐﺷﺗﻧد ،وﻟﯽ اﻻن وﺿﻌﯾت ﺑﮭﺗر ﺷده اﺳت و
ﮐﻧﺗرﻟﯽ در ﯾن زﻣﯾﻧـﮫ ﻧـدارﻧـد .ھﻧـوز ھـم ﺑﻌﺿﺎ ً وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺣثھﯾﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھم ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣرﺗد ﺷده ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﺗﺑﻠﯾﻎ ھم
ﻣﯽﮐﻧد .ﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﻗﺎﺑل ﺑﺧﺷش ﻧﺑود .از طرف دﯾﮕر ،ﻣﺎ ﮐﺷﯾﺷﺎن را ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت دارﯾم؛ آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺟد ﻣﯽﯾﻧد و راﺑطﮫ« ﺧوﺑﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
دارﯾم .ﭼﻧدی ﭘﯾش ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﯾﻧﺟﺎ دﻋوت ﮐردﯾم .او ﺑﮫ ﺣرم ﺣﺿرت ﻣﻌﺻوﻣﮫ)س( آﻣد و ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﮔرﻓت؛ و ﺧﯾﻠﯽ ﮔرﯾﮫ
ﻣﯽﮐرد؛ ﻣﯽﮔﻔت :ﺧدا را ﯾﻧﺟـﺎ ﭘﯾدا ﮐردم .ﺑﻌد ﮐﮫ ﺑرﮔﺷت ،ﺑﺎ او ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐـردﻧـد؛ ﮔﻔﺗﻧـد :ﺷﻣـﺎ ﭼـطـور رﻓﺗﯾـد ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺗرورﯾﺳت؟ ﮔﻔت:
ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾﯾد؛ آﻧﺟﺎ ﻣردم ﺑﺎ ﺧدا ھﺳﺗﻧد ،ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﯾﻧﺟﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳت و ﯾن ھﻣﮫ ﻓﺳﺎد وﺟود دارد .ﺻﺣﺑتھﯽ او از ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﺎ ﭘﺧش ﺷد؛
ﺧﯾﻠﯽ ﺟﺎﻟب ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐرد .ﺣﺗﯽ ﺑﺎ رﺋﯾس ﮐﻠﯾﺳﺎ ھم ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد .رﺋﯾس ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺣرفھﯽ ﯾﺷﺎن ﻗرار ﮔرﻓت و از او دﻓﺎع ﮐرد؛ ﭼون
ﯾﮭودیھﺎ ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﯾﺷﺎن را اﺧراج ﮐﻧﻧد.
ﯾﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن ،ﻗﺑرﺳﺗﺎن ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧود دارﻧد و اﻋﻣﺎل ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﻓن را ﺧودﺷﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد؟
ﺻﻔﺣﮫ  5از 7

اﻧﺗﺷﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺣﺗوی ﻧﯾﺳت

Data processing afair- Alast

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻣﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی
ﻋﻧوان :اﺳﻼم و ﺗﺷﯾﻊ در آرژاﻧﺗﯾن

quarta-feira, 3 de agosto de 2011
ﻣوﺿوع ﮐﻠﯽ :آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ

15:59

ﺑﻠـﮫ ﻣـﺎ ﻗـﺑـرﺳﺗﺎن دارﯾم .ھر ﭼﻧد ﺻﺎﺣﺑﺎن ﯾن ﻗـﺑـرﺳـﺗـﺎن ﺷﯾﻌﯾﺎن ھﺳﺗﻧد ،وﻟﯽ ﺳﻧﯽھﺎ ھم آﻧﺟﺎ ﻣﯽﯾﻧد .ﯾن ﻗﺑرﺳﺗﺎن از ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب ﺑوده اﺳت.
در آﻧﺟﺎ ﮐﻔن و دﻓن و ...ھﻣﮫ ﺑﮫ دﺳت ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺳت و اﺣﮑﺎم در آﻧﺟﺎ رﻋﯾت ﻣﯽﺷود.
در ﺧﺎﺗﻣﮫ اﮔر در زﻣﯾﻧﮫ« ﺗﺑﻠﯾﻎ وﺿﻌﯾت ﺷﯾﻌﯾﺎن و ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم و ﻧﯾز راهﮐﺎرھﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﯾﺳﺗﮫ اﺳت اﻧﺟﺎم ﺷود ﺻﺣﺑﺗﯽ
دارﯾد ﺑﻔرﻣﯾﯾد.
ﻣﺎ ﻣدﯾون ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾم؛ ﻣدﯾون اﻧﻘﻼب ،اﻣﺎم راﺣل ،ﻋﻠﻣﺎ ،ﺷﮭدا و رھﺑر ﻋزﯾز و ﻧﯾز اﺳﺎﺗﯾدی ﮐﮫ ﻣﺎ را دﻋوت ﮐردﻧد ﺑری درس ﺧواﻧدن .و ﻣﺎ
ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺑودﯾم ﺗـواﻧـﺳﺗﯾم راه را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم .ﻣﺳﺋﻠﮫی ﮐﮫ اﺧﯾرا ً در آﻣـرﯾـﮑﯽ ﻻﺗﯾن اھﻣﯾت ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت ،ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﺳﺗﮫی اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾد در
ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﺳﺗﮫی در ﺑﯾن ﮐﺷورھﯽ ﺟﮭﺎن ﺳﮫ ﮐﺷور در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﯾران رأCی دادﻧد :ﺳورﯾﮫ )ﮐﮫ ﮐﺷور ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺳت( ،ﮐـوﺑـﺎ و
وﻧـزوﺋﻼ .ﮐوﺑﺎ و وﻧزوﺋﻼ از آﻣرﯾﮑﯽ ﻻﺗﯾن ھـﺳﺗﻧد .راﺑطﮫ ﺧوب و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫی ﺑﯾن وﻧزوﺋﻼ و اﯾران وﺟود دارد .زﻣﯾﻧﮫ و ﺷرﯾط در آﻣرﯾﮑﯽ
ﻻﺗﯾن ﻋوض ﺷده اﺳت؛ ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎ ﻣﺛل اﮐوادور و ﻧﯾﮑﺎراﮔوا ﺑﺎ ﯾﻧﮑﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ھﺳﺗﻧد دوﻟتھﯽ دوﺳت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽﯾﻧد .از ﯾن رو ،ﯾـن ﻣـﺳـﺋﻠـﮫ ﺧﯾﻠﯽ اھﻣﯾت ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .اﮐﺛر ﮐﺷورھﯽ آﻣرﯾﮑﯽ ﻻﺗﯾن ﺑﮫ زﺑﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾوﻟﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد .درﺧواﺳت
ﻣﺎ ﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻋﻠﻣﺎ و اﺳﺎﺗﯾد اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﯾن زﺑﺎن ﺑدھﻧد و آن را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد .ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ ،ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻧطﻘﮫ آﺳﯾﺎ و اروﭘﺎ ﯾﺎ آﻓرﯾﻘﺎ ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﻗﺎره« آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﻣﺗر از آن ﺑﮭره ﺑرده اﺳت .در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻧﺷده اﺳت ،ﺑﮭﺗرﯾن دوﺳﺗﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ وﺟود
دارﻧد .از ﯾن رو ،زﻣﯾـﻧـﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣـﻧـﺎﺳـب اﺳت .آﯾتﷲ ﻣﺻﺑﺎح از ﺷـﺧـﺻﯾتھﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﻧد .آﯾتﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﯽ و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از
ﻋﻠﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﯽ ﻻﺗﯾن ﺳﻔر ﮐردﻧد .آﻗﯽ ﻣﺻﺑﺎح ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻧوﺷت ﮐﮫ در آن از اﺑراز ﻣﺣﺑت و دوﺳﺗﯽ ﺷﯾﻌﯾﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻠـﻣﺎ
اﺑراز ﺗﻌﺟب ﮐرد .ﺑﺳﯾﺎیر از رو ِ ﺳﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ و داﻧﺷﮕﺎهھﺎ و ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد ﮐﮫ در دوﻟت ھﺳﺗﻧد و ﮐﻼ ً ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻧﺟﺎ در ﯾن زﻣﯾﻧﮫ آﻣﺎدﮔﯽ دارد.
ﺑﻧﺎﺑرﯾن ،ﺑﯾد در ﯾـن زﻣﯾـﻧـﮫ ﮐـﺎر ﺷود و زﺑﺎن ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﮭم اﺳت.انﺷﺎءﷲ ّ ﺷﺎھد آن در ﺣوزه ﻗم ﺑﺎﺷﯾم.
----------------------ﭘﺎﺳﻼم و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در آرژاﻧﺗﯾنﺧﺑرﮔزاری ﻣﮭر  -ﮔروه دﯾن و اﻧدﯾﺷﮫ :آرژاﻧﺗﯾن از ﮐﺷورھﺎی آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﭼﮫ ﻧﺳﻠﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ اﻗﻠﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎن در اﯾن ﮐﺷور از
ﺿﻌف ﻓرھﻧﮓ دﯾﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑردﻧد ،اﻣﺎ اﯾﻧﮏ ﻧﺳل ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺑوده و ﺑﺎ اﻧﺳﺟﺎم و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ اﺷﺎﻋﮫ ﺗﻣدن و ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼم اﻗدام
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ ﮔزارش ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﮭر ،آرژاﻧﺗﯾن ﮐﺷوری اﺳت در آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت آن ﺑوﯾﻧس آﯾرس اﺳت ،زﺑﺎن آﻧﮭﺎ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و دﯾن آﻧﮭﺎ
ﻣﺳﯾﺣﯽ اﺳت.
آﻏﺎز ورود اﺳﻼم ﺑﮫ آرژاﻧﺗﯾن ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ از دﺳﺗﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺷف ﺷده در ﺑرزﯾل و ﮐوﺑﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ از ﻧظر ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﮐﺷف ﺷود ،زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﺳﻼم را ﻣﯾﺎن ﺳﺎﮐﻧﺎن اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
اﺷﺎﻋﮫ دادﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر ﺷواھد و ﻗراﺋن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد درﯾﺎﻧوردان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﺣل درﯾﺎ آﻣدﻧد ﮐﮫ آن زﻣﺎن ﺑرای ﺟﮭﺎن ﻣﺟﮭول
ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ آن آﺧر دﻧﯾﺎ ﯾﺎ درﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد.
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت دﯾﮕر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﮔروھﯽ از ﺑردﮔﺎن آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن ھم ﺑودﻧد ،وارد آرژاﻧﺗﯾن ﺷده و ﺑرای ﻓروش ﺑﮫ
ﺑﺎزارھﺎی آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺟﻧوﺑﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدﻧد و ﺑﮫ اﺷﺎﻋﮫ اﺳﻼم اﻗدام ﮐردﻧد.
اﻣﺎ اوﻟﯾن ھﺟرت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼون آرژاﻧﺗﯾن ﺣدود  140ﺳﺎل ﭘﯾش از ﺳوی ﮐﺷورھﺎی ﺳورﯾﮫ ،ﻟﺑﻧﺎن و ﻓﻠﺳطﯾن ﺻورت
ﮔرﻓت ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و دوم اﯾن ھﺟرﺗﮭﺎ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .ﻣﮭﺎﺟران ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻔظ ﺷﺧﺻﯾت و ھوﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗﻣدﻧﯽ ﺧود ھﺟرت
ﮐرده و در ﻣﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن ﮐﺷور ﻧﯾز ﻣﺷﺎرﮐت ﮐردﻧد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺳﺗﺎدﮔﺎن دﯾن
و ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼم ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ ﺳﻔﯾران آﻣوزش ،ﭘرورش ،اﺑداع و ھﻧر ﺑودﻧد و ﺿﻣن ﺗرﺟﻣﮫ ﻗرآن ﺑﮫ زﺑﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ،ھزاران ﻧﻔر را در اﯾن ﻗﺎره
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐردﻧد.
اﮔر ﭼﮫ ﻧﺳﻠﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن آرژاﻧﺗﯾن از ﺿﻌف ﻓرھﻧﮓ دﯾﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑردﻧد اﻣﺎ اﯾﻧﮏ ﻧﺳل ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺑوده و ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ
ﺻورت وﺳﯾﻊ ﺑﮭره ﻣﻧد ھﺳﺗﻧد  .ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻌﺗﺑر ﻣﺎﻧﻧد داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣراﮐز اﻗﺗﺻﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻧﻘش ﺑزرﮔﯽ در
زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺟﺎرت دارﻧد.
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻼﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن و درﯾﺎی ﮐﺎراﺋﯾب ﺣدود  10ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﻌد از ﮔردھﻣﺎﯾﯽ  11ﮐﺷور ﺑﺎ رھﺑران ﻣﺳﻠﻣﺎن در ﻗﺎره آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن
ﺗﺄﺳﯾس ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎ اﺳﻼﻣﯽ اﻗدام ﮐﻧد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﯾداری دﯾﻧﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﺑرﮔزاری ﻧﺷﺳﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻗدام ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﺳﻌﯽ در اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،ﺣﻔظ وﺣدت و اﻧﺳﺟﺎم آﻧﮭﺎ دارد.
اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را در راﺳﺗﺎی آﻣوزش روﺧواﻧﯽ ﻗرآن ،آﻣوزش ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺳﻼم ،ﺗرﺟﻣﮫ ﻗرآن ﺑﮫ
ﺻﻔﺣﮫ  6از 7
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زﺑﺎﻧﮭﺎی اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ و ﺗوزﯾﻊ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗﺄﺳﯾس ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ زﻣﯾﻧﮫ ای ﺑرای ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ و ﺑﮭﺑود ارﺗﺑﺎط
در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت.
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن آرژاﻧﺗﯾن از ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد ﮐﮫ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﻋدم ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ،از اﯾن رو طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﺗﻼش
ﺷده ﺗﺎ ﺑﯾداری دﯾﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن آﻣرﯾﮑﺎ ﺷﮑل وﺳﯾﻊ ﺗری ﮔﯾرد  .از ﺳوی دﯾﮕر ﺗﺄﺳﯾس
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻣﺎھواره ای ،زﻣﯾﻧﮫ ای ﺑرای ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن آرژاﻧﺗﯾن اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت.
ﻧﺑود ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ آﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺑود ﻗرآﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ از دﯾﮕر ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در آرژاﻧﺗﯾن اﺳت .
اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن آرژاﻧﺗﯾﻧﯽ از اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﻧﯾز ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد  .ﺑﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﯾن ﮐﺷور اﺟﺎزه رﺳﻣﯽ داده ﺷده ﺗﺎ اﻋﯾﺎد ﻗرﺑﺎن و ﻓطر ﻣﻧﺎﺳﮏ ﺧود
را ﺑﮫ ﺟﺎ آورﻧد  .ھﻣﭼﻧﯾن در ﻓرودﮔﺎه ﺑوﯾﻧس آﯾرس ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ ﺑزرﮔﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎ آزادی ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺷﻌﺎﺋر دﯾﻧﯽ ﺧد را
ﺑﮫ ﺟﺎ آورﻧد و ﻣﺳﺋوﻻن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﯾز در آن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
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اﻧﺗﺷﺎر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺣﺗوی ﻧﯾﺳت
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