
 
  حقايقی درباره جامعه مسلمين

 دکتر فرخ سليم
 
 
  

 نويسنده،  يک مقاله نويس آزاد اسالم آباديست.
  
 

کشور عضو دارد. ده نهاد ديگر که مسئول نظارت هستند از  ۵۶) باضافه فلسطين OICسازمان کنفرانس اسالمی(
مسلمانان جزاير فيلبپين و ماالزيا، ) جبهه آزادی بخش KIBRIS( اين قرار هستند: تايلند، جامعه مسلمانان ترکيه

) ، بوسنی و هرزگوين، جمهوری آفريقای مرکزی، LAS( ) ، اتحاديه دولتهای عربOAU( سازمان اتحاديه آفريفا
  .)UN( و سازمان ملل )ECO(ٍ )، سازمان همکاری اقتصادیNAM( جنبش عدم تعهد

  
 ٣/١يعنی بيشتر از  جمعيت دنيا ١/OIC   ، ۵  حقايق نا اميد کننده ای درباره کشورهای مسلمان وجود دارد.

می توان عربستان سعودی ، عراق ، ايران ، امارات متحده   OICميليارد نفر را شامل می شود. از ميان اعضای 
ميليارد بشکه نفت ثابت شده هستند. همه آنها با هم درآمد سرانه ای کمتر از   ٧٠٠عربی را نام برد که دارای ذخيره 

تريليون دالر  ۴/١٠ميليون آمريکايی وجود دارد که در آمد سرانه آنها  ٢٩٠يون دالر دارند. در دنيا فقط تريل ١/۵
 ۴/١تريليون دالر، و استراليا  ۵٢/١تريليون دالر،انگليس  ٢تريليون دالر، آلمان ۵۴/١است. درآمد سرانه فرانسه، 

  تريليون دالر می باشد.
  

هزار  ١٠هستند که در آمد هر شخص ساليانه بالغ بر  OIC نی تنها اعضای کويت ، اياالت متحده عربی، و برو
هزار دالر در سال  ۵کشور هست که درآمد ساليانه هر شخص زير  ۵٠حداقل  OICدالر می باشد. از ميان اعضای 

ن از ميادالر در سال می رسد.  ١٠٠٠در آمد ساليانه هر شخص به کمتر از   OICکشور عضو  ۴۵می باشد. در 
  ميليون کامالً بی سواد هستند. ٨٠٠بيشتر از   OICميليارد  جمعيت مسلمان  ٣/١
  
  برنده جايزه نوبل دارد) ۴نفر به دريافت جايزه نوبل مفتخر شده اند(هند  ٢٢٧ميليون آمريکائی  ٢٩٠از ميان  

 ١/١ه اند. آمريکا نفر به عنوان دانشمند شناخته شد ٣٠٠٠٠٠ميلياردی مسلمان دنيا کمتر از  ٣/١از جمعيت 
  دانشمند دارد. ٧٠٠٠٠٠ميليون  و ژاپن   

  
ميليارد  ٣/١دانشگاه هستند که در کل اين جمعيت  ١٠کشور به طور متوسط دارای     OIC ۵۶  درميان کشورهای 

 دانشگاه دارد. ۵٧۵٨دانشگاه و آمريکا  ٨۴٠٧هند  دانشگاه دارند. ۶٠٠نفری کمتر از 
  

ورهای ايتيوپی ، سرالئون، افغانستان، کامبوديا ، سومالی، نيجريه، پاکستان، و ا کشفقير ترين کشورهای دني
تعلق دارند. تايوان،  OICکشور از فقيرترين کشورهای دنيا به کشورهای عضو  ۶حداقل  موزامبيک می باشند.

د، پاکستان، کويت و عربستان سعودی، ترکيه، کره جنوبی، چين، هند، ژاپن، اياالت متحده عربی، اسرائيل، فنالن
  سنگاپور بيشترين خريداران سالحهای غير هسته ای هستند.

  
می باشد. بزرگترين توليد کنندگان  OICکشور عضو  ۶خريداران برجسته سالحهای غير هسته ای  ١۵از اين 

پانيا، اسرائيل، اسلحه در دنيا، آمريکا، روسيه، فرانسه، انگليس، آلمان، هلند، اکراين، ايتاليا، چين، بالروس، اس
  نيستند. OICکانادا، استراليا و سوئد می باشند که هيچ کدام عضو 

  
آيا امت مسلمان گوش شنوا دارد؟ ما در دايره ای از شرارتها،  نظير بی سوادی ، فقر، و خشونت گير کرده ايم و 

  همچنان کشورهای غير مسلمان را عامل همه بدبختيهای خود می دانيم. 
  

عتقد است که همه نقطه حمله آمريکا بر عليه تروريسم،  متوجه اسالم است. او می گويد آنچه ما  سلمان رشدی م
داريم يک اسالم جنون آميز است که موجب شده غير مسلمانان را مسبب همه مصيبتهای جامعه مسلمين بدانيم  و  

ای از اسالم است که در حال  چاره را در بستن راههای رقابتی مدرنيزه شدن در آن کشورها بجوييم. اين نسخه
حاضر به سرعت در حال رشد است. سلمان رشدی در ادامه می گويد: اگر اسالم می خواهد با مدرنيته آشتی کند، 



بايد به حوزه شخصی انسانها برگردد و از سياست جدا شود. تروريستها به تنها جنبه ای که از تکنولوژی عالقه 
  سازنده آن نشانه بگيرند. دارند اسلحه است که آن را به سمت

 
  

  اگر قرار است تروريسم نابود شود ، دنيای اسالم بايد پيرو روالهای سکوراليسم که بر پايه آن مدرنيسم بنا 
  شده است ، بشود. در غير اين صورت آزادی کشورهای مسلمان يک رؤيای دوردست  و دست نيافتنی است.
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