افتتاح فدراسيون مذاھب برای صلح جھانی
رورند سان ميانگ مون
 ۶فوريه ١٩٩٩
ھتل الته ،سئول ،كره

مھمانان عزيز از گوشه و كنار دنيا!
بیاندازه خوشحالم از اينكه میتوانم ميزبانان مراسم افتتاحيه مجمع كانون بينالمللی مذاھب باشم .اگر سال گذشته بود
كه پيشنھاد رسمی تاسيس اين انجمن را ارائه دادم ،اما در اعماق قلبم ،خود را دهھا سال قبل برای اين فرصت مناسب
آماده كرده بودم.
ھدف سازمانھا و فعاليتھای گوناگون مذھبی و جھانی را كه من در طی  ۴٠سال گذشته بنا نھاده و گسترش دادهام ،تحقق
يك دنيای صلحآميز مورد نظر خدا و بشريت بوده است.رويای صلح ،قلب و عصاره تمامی فعاليتھای مذھبی میباشد.
بشريت در قرن بيستم از دو جنگ مخرب جھانی رنج برده و برای  ٧سال تحت فشار كمونيست  ،ايدئولوژی منكر خدا،
و جنگ سرد رو در رويی و ناسازگاری را تجربه كرده است.بدنبال پايان اين دوره دنيا جام شادی صلح را برای
لحظاتی چند نوشيد.
اما خيلی زود ھمگی فھميديم كه پايان جنگ سرد وصول به صلح نبود .وقوع كشمكشھای سخت در دنيای امروز
ھمچنان ادامه پيدا كرد .حتی در حال حاضر در يوگسالوی  ،خاورميانه ،سودان ،آسيای جنوبی و ساير نقاط مختلف
جھانی كشتار و قتل عامھای بسياری صورت میگيرد.
ھمه میدانند كه بسياری از اين نزاعھا و جدالھا ريشهای عميق در درگيریھا و ناسازگاریھا مذھبی دارد .اينھا
مثالھايی چند برای بيداری ما در جھت اھميت دادن به گفت و شنودھا و ھمكاریھای بين مجامع مذھبی است.
در عھد مدرن و جديد امروز اغلب مذاھب در جھت تحقق ايدهآلھايشان تالش دارند در عين اينكه فاصله خاص خود را
از حوزه قدرتھای جھانی حفظ میكنند .اين يك اصل قانونی و معيار پذيرفته شده عمومی است .اما من ايمان دارم كه
زمان آن فرا رسيده تا آن سازمانھای بينالمللی كه برای ايجاد و تحقق صلح جھانی در حال خدمت ھستند در روابط
خود با سنتھای مذھبی بزرگ دنيا تجديد نظر كنند.
شايد سازمان ملل در ميان تمامی سازمانھای بينالمللی بھترين مثال باشد .بسياری از مردم به سازمان ملل بعنوان يك
سازمان رسمی ايدهآل بشری برای صلح جھانی احترام گذاشته و به آن اميد بستهاند .نمايندگان تمامی كشورھای دنيا در
سازمان ملل ھمراه و ھم صدا برای حل مشكالت دنيا و نجات آن و ھمينطور ترويج صلح و كاميابی بشر در حال تالش
ھستند.
با اين حال تالشھای سازمان ملل در جھت ايجاد صلح جھانی  ،ھمواره با موانع جدی روبرو شده است .اگرچه
نمیتوان موفقيتھای اين سازمان را ناديده گرفت اما میتوان گفت كه سازمان ملل میتواند در سطوح بسياری از كار
و تالش خود اصالحات و پيشرفتی قابل توجه داشته باشد .زمان آن فرا رسيده است ،تقويت ارتباطات دوجانبه و
ھمكاری بين سياستمداران و رھبران مذھبی دنيا بشدت مورد نياز است.
در اصل قرار بود تا انسانھا با روح و جسمی متحد زيسته و به عشق ناب و كامل خدا پاسخ گويند .چرا كه بشريت
آفريده شد تا دختران و پسران خدا بوده و بگونهای تجسم او شوند كه ھرگز روح و جسمشان در درگيری و ناسازگاری
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نبوده بلكه اتحاد راستين را بواقعيت درآورند .روح )وجود درونی( و جسم )وجود بيرونی( خدا ھرگز در تضاد
ناسازگاری نيستند .خدای قادر مطلق ھرگز نمیتوانست ھيچگونه ناسازگاری و تضادی در دررون )خود( داشته باشد.
ايدهآل يكی شدن روح و جسم بشر وقتی تحقق میيابد كه فرد بطور كامل دارای عشق راستين خدا باشد .اين جمله از
كتاب مقدس :خوشا بحال صلح كنندگان زيرا ايشان پسران خدا ناميده میشوند .نيز ثابت میكند كه دستيابی به اتحاد
روح و جسم مستلزم ارتباط ما با پدر بھشتی ما ،خدا میباشد.
به سبب سقوط بشر بود كه مردم استاندارد اتحاد و ھماھنگی بين روح و جسم در درون فرد به سطوح خانواده ،جامعه،
ملت و دنيا بسط و توسعه پيدا كرده است .قتل ھابيل توسط برادرش قابيل از ھمين مسئله نشات گرفته بود .تمامی
جنگھا و درگيریھايی را كه دنيا از آغاز تاريخ تاكنون شاھد آن بوده در واقع درگيری حوزهی قابيلی )با تمايل به
سمت پليدی( و حوزهی ھابيلی )با تمايل به سمت خوبی( بوده است.
درگيری بين اين دو حوزهی ھابيلی و قابيلی بايد خاتمه يافته و ھمه چيز به حالت و وضعيت اصيل خود بازسازی شود.
بھمين صورت رو در روئی روح و جسم نيز میبايست پايان يافته و اتحاد و ھماھنگی غالب آيد.
ما میبايست اصل اتحاد روح و جسم فردی را در سطوح جھانی اعمال كنيم .برای اين منظور من فدراسيون مذاھب
برای صلح جھانی را بعنوان نماينده )دنيای( روح فدراسيون صلح جھانی را بعنوان نماينده )دنيای( جسم تاسيس كردم.
اين دو فدراسيون باتفاق يكديگر صلح جھانی را در تمامی زمينهھا تحت پوشش قرار خواھند داد.
چون ريشه مشكالت بشری فقط مسائل سياسی نيست ،راهحلھای سياسی ـ اجتماعی نيز به تنھايی بسنده نخواھد بود .در
عين اينكه اكثر جوامع توسط سياست و سياستمداران كنترل میشود ،مذھب در ريشه و عمق ھويت ملی و فرھنگی آن
جوامع نھفته است.
اكنون زمان است تا مذھب ،رھبری واقعی دنيا را در دست گيرد .من معتقدم كه مردم مذھبی بايد برای موفقيت بشر و
رفع انواع گوناگون بیعدالتیھا در اين عصر مسئوليت بعھده گيرند .بطور حتم بازتاب عميق درونی )درون نگری(
ضروری و مقدم بر آن است .مردم مذھبی در نشان دادن الگو و مثالی از تجربه عشق شكست خوردهاند .براستی زمان
آن فرا رسيده است كه آنان بخاطر اينكه تا بحال نتوانستهاند خود را بطور كامل برای رستگاری دنيا بگذارند ،توبه كنند.
آنھا تا كنون مجذوب رستگاری فردی و فرقهگرايی و عاليق آن شده بودند .تنھا باور داشتن عشق كافی نيست بلكه اين
ايمان بايد با تجربه آن ھمراه شود.
خدا رھبران جامعه مخصوصا رھبران مذھبی را صدا میزند .او میخواھد تا ما با گناه و بیعدالتیھای دنيا مبارزه
كرده و بجای آن عشق راستين را بنا نھاده و ترويج دھيم .تمامی مردان و زنان مذھبی بايد بطور قلبی يكی شده ،نماينده
و مجری آرزوھا و اھداف خدا برای ھمه مردم باشند.
صلح جھانی میتواند در تشريك مساعی بين سياستمداران و مسائل زمامداری و ميزان و معيار تعيين شده توسط آنھا
بعنوان نماينده جسم و دنيای بيرون ،از يك طرف و تالشھای رھبران مذھبی دنيا ،بعنوان نماينده روح و دنيای درون،
از طرف ديگر تحقق يابد .برای تمامی ما زمان آن فرا رسيده است كه حتی در ارتباط با مسئلهی نوسازی و احيای
سازمان ملل بطور جدی فكر كنيم .آيا امكان آن وجود ندارد كه سازمان ملل ساختار و تركيبی دوگانه بخود گيرد؟
چه میشود اگر نمايندگان كنونی سازمان در يك خانه )خانهی سياست( قرار گرفته و خدمت كنند )كه از مسائل و عاليق
سياسی ـ ملی صحبت خواھد كرد( و سپس يك شورا يا مجلس سنای مذھبی ) خانهی مذھب( سازمان ملل نيز میتواند
بنا نھاده شود كه تركيبی از رھبران بزرگ مذھبی و رھبران حرفهھای اجتماعی وابسته به قلب ،ازجمله فرھنگ،
آموزش و پرورش باشد؟ اين شورای مذھبی به مثابه نماينده يك ديدگاه جھان شمول در ورای تمامی مرزھای ملی يا
مذھبی از عاليق تمامی مردم سخن خواھد گفت.
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اين دو بخش و خانه در سازمان ملل از طريق احترام و ھمكاری دوجانبه قادر خواھند بود تا در تحقق صلح جھانی
بطور گسترده شركت جويند .بدينسان حكمت سياسی رھبران دنيا میتواند بشكلی موثر با فرازندگی و بصيرت رھبران
برجسته مذھبی دنيا تكميل شود.
من اطمينان دارم كه بصيرت معنوی اخالقی در زندگی نمونه رھبران مذھبی میتواند چراغ راھی برای بشريت نه تنھا
در جھت يافتن گذرگاه راستين در وصول به دنيای ابدی روح بوده ھمچنين آموزشی برای دستيابی به گذرگاه شادی و
صلح واقعی بر روی زمين باشد.
رھبران مذھبی بايد رھبران ايدهآلی شوند كه نه تنھا تعاليم مقدس و با ارزش سنتھای خود را با ارث برده و به ديگران
منتقل میكنند بلكه زندگی خود را در خدمت غيرخودخواھانه برای ديگران وقف كنند .عدم صالحيت ھر رھبری چه
مذھبی و چه سياسی خودخواھی خواھد بود.
من با برگزاری پی در پی كنفرانسھا و گردھمايیھا رھبران مذھبی كوشيدهام تا عشق راستين و تعاليم مربوط به آن را
به ورای مرزھای فرقهای ـ مذھبی و ملی بكشانم .سال گذشته رھبران مذھبی دنيا پيشنھادی را ارائه دادند مبنی براينكه
تمامی مردم مذھبی بر پايه عدد  ٧مبلغی اھدا كنند و اينگونه برای تشكيل پشتوانه مالی برای صلح جھانی پيشگام شوند.
افراد و ملتھا موفقيتھای اقتصادی مختلفی دارند .برای مثال ممكن است كه برای فردی  ٧روبل مقدار زيادی برای
پيشكش باشد ،اما در جايی ديگر ممكن است كه فردی  ٧ميليون دالر پيشكش كند .اگر تمامی مردم مذھبی بطور قلبی
با يكديگر متحد شوند ،نه تنھا قادر به كسب درآمد خواھند بود بلكه میتوانند با استفاده موثر از آن ايدهآل صلح را
تدريس نموده و برای ترويج ايدهآل عشق راستين و ارزش پرورش خانوادهھای نمونه بطور موثری دست به دست
يكديگر دھند.
رھبران محترم ما بايد با يكديگر ھمكاری كرده و سيستمی بوجود آوريم كه بتواند واالترين تجلیھای معارف مذھبی را
بر سر ميزی آورد كه جدیترين و مھمترين مشكالت دنيا در آن مطرح میشود .چنين سيستمی میتواند توسط شورای
رھبران مذھبی شكل گرفته در چارچوب سازمان ملل بوجود آيد.
امروز مايلم از شما خواھش كنم كه بعنوان اولين گام در جھت تحقق اين ھدف  IIFWPرا تاسيس كنيم .اين اميد قلبی
من است كه شما تجربيات ،معرفت و كوشش خود را برای تحقق اين ايدهآل واال ،سخاوتمندانه تقديم خواھيد كرد.
من مطمئن ھستم كه  IIFWPبرای تحقق صلح جھانی سھم بسزايی خواھد داشت .دعا میكنم كه خدا به شما و
خانوادهتان و تالشتان بركت دھد.

متشكرم.
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