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ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ

ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ
در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ

ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ!

ﴐورت

ﺗﻼش ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﻼم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﺑﺰرگ
از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﭘﺮﺳﺶ و ﮐﺎوش درﺑﺎره اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺳﯿﺎهمنﺎﯾﯽ ﮔﺴﱰده
ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم

ﺳﺆاﻻت ﻣﻬﻢ

آﯾﻨﺪهﺳﺎز ﺑﻮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻠﺖ و ﴎزﻣﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن
دﻟﯿﻞ
زﻧﺪهﺗﺮ ﺑﻮدن ﺣﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖﺟﻮﯾﯽ در ﻗﻠﺐﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن
ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓنت ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺬﮐﺮ

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪم آﻧﺎن
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ راه ﺳﯿﺎﺳﺖ را از ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘﯽ ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ

ﺗﺤﺮﯾﮏ رﻋﺐ و ﻧﻔﺮت ﻣﺮدم و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آن
و »ﻫﺮاسآﻓﺮﯾﻨﯽ«ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺮب

ﺷﺎﻫﺪ

ﴍﻣﺴﺎری ﺗﺎرﯾﺦ از ﺑﺮدهداری در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﴎاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ از دوره اﺳﺘﻌامر
ﺧﺠﻞ ﺑﻮدن ﺗﺎرﯾﺦ از ﺳﺘﻢ ﺑﺮ رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﺤﯿﺎن
ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺬﻫﺐ
ﮐﺸﺘﺎر در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و دوم ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻠﯿﺖ و ﻗﻮﻣﯿﺖ
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ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪن »ﺑﺎزﻧﮕﺮی در وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور
و ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ روز

'

ﭼﺮاﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ
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ﭼﺮاﯾﯽ ﺷﺪت ﮔﺮﻓنت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ »اﺳﻼمﻫﺮاﺳﯽ و ﻧﻔﺮتﭘﺮاﮐﻨﯽ از اﺳﻼم«
ﭼﺮاﯾﯽ متﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﻔﻌﺎل
و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪن ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ
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 ۲درﺧﻮاﺳﺖ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای

ﴐورت

ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻠﯿﻢ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺷام را از ﭼﻪ ﻣﯿﱰﺳﺎﻧﻨﺪ

ﺗﺬﮐﺮ

ﻣﻦ منﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺗﻠّﻘﯽ دﯾﮕﺮی از اﺳﻼم را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ

اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ،ﺑﺎ اﻏﺮاض و اﻫﺪاف آﻟﻮده ﺑﻪ ﺷام ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد

ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺖ

ﮐﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ از دﯾﻦ اﺳﻼم
در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﻔﯽ

راﻫﮑﺎر

اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪامﺷﺪهﺷﺎن را
ﺑﻪﻋﻨﻮان منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻼم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺮآن و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﻼم

آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺰ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﯿﺎم اﺳﻼم را از ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟

ﺳﺆاﻻت ﻣﻬﻢ
آﯾﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﻼم و آﻣﻮزهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ او را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
اﺳﻼم ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻪ ارزشﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺮون ﻣﺘامدی ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ متﺪن
ﻓﮑﺮی و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد؟

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی

اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﺳﻼم و ﺷام ﺟﻮاﻧﺎن
ﻏﺮب ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺷام اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ

ﻻزﻣﻪ

ﻣﺤﺼﻮرﻧﺸﺪن در ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
و از دﺳﺖ ﻧﺪادن اﻣﮑﺎن داوری ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی

ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓنت ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ را
ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖﻫﺎی ﻧﻮ ﭘﯿﺶ روی ﺷام ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ

ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﻓﺮﺻﺖ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ و درک ﺑﺪون ﭘﯿﺸﺪاوری از اﺳﻼم را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ

ﻣﻌﻨﯽ

اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهﭘﺮدازیﻫﺎی ﻣﻮﻫﻦ ﺑﯿﻦ ﺷام و واﻗﻌﯿﺖ
ﺳﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ

