
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محصوالت نمایشگاه از بازدید پس از انقالب رهبر بیانات یابی شاخص
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   مقدمه مقدمه  

 بیه نامیه دو بیا میرتب  تبلیغیی محصوالت نمایشگاه از بازدید در ایخامنها... آیت حضرت این پژوهش به شاخص یابی بیانات

  اختصاص دارد. منتشر شد، ۹6آذر  12و در تاریخ  ایراد 1۳۹۵ شهریور 1 تاریخ در که غربی جوانان

 بیه اشیاره بیا ،بودنید نوشیته شمالی آمریکای و اروپا جوانان به خطاب1/11/1۳۹۳ تاریخ در که نامه نخستین در انقالب رهبر

 کیه خواسیتند یغربی جوانیان از غربی، هایرسانه سوی از هراسیاسالم از موجی افتادن راه به و ابدو شارلی تروریستی حادثه

 زنیدیی و قیرآن طریی  از اسیالم بیا و کنند پیدا اسالم از واسطهبی و مستقیم شناختی منفی، تبلیغات و هاپیشداوری از فارغ

 غیرب تیال  یسیم،ترور و یری افراط موج اسالم، آن روز دنیای حوادث به توجه با آن پیام محتوای .شوند آشنا اسالم پیامبر

 نشیریه در (ص) اسیالم پیامبر موهن کاریکاتور انتشار و محمدی ناب اسالم رحمانی چهره تخریب و هراسی اسالم ایجاد برای

ز جملیه ا .شید منتشیر غربیی، کشیورهای جوانیان وییژه بیه جهان جوانان به بخشی آیاهی منظور به «ابدو شارلی» فرانسوی

 از واسیطهیب و مسیتقیم شیناخت لزوم "و  "اسالم علیه یسترده نماییسیاه هایلزوم کاو  انگیزه "محورهای اصلی آن نامه 

 بود. "اسالم دین

 نوشیته بییغر کشورهای در جوانان عموم به خطاب و 8/۹/1۳۹4 تاریخ در که دوم نامه در همچنین ایخامنه ا...آیت حضرت

 حیدود دنشی کشیته بیه و بیود شده انجام داعش یروه توس  که پاریس تروریستی حوادث مجموعه به اشاره با هم باز بودند،

 تفیاوت یسم،ترور مشترک درد در آنان با کردن همدردی ضمن کرد، ایجاد غرب در هراسیاسالم از موجی و انجامید نفر 1۳۰

 بیرای تال  و اسالم دنیای در تروریستی هاییروه از حمایت در غرب دویانه هایسیاست و اسالم دنیای و غرب در تروریسم

 هایتجربیه از ستفادها با و درست شناخت مبنای بر تا خواستند جوانان از و دادند قرار تأکید مورد را خشونت زا اندیشه ترویج

 .کنند ریزیپی اسالم جهان با را شرافتمندانه و صحیح تعامل هایبنیان نایوار،

 

 

 

 های خبریدیریت پژوهشم
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  های محوری های محوری شاخصشاخصکلی کلی نمودار نمودار   ـ  ـ    الفالف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

پـس از  هـایاهمیت حرکت

 ها:انتشار نامه

 

 :هانامه اصل از بعدی، هایحرکت بودن ارزشمندتر -1
 ها انگیزه و هاظرفیّت استعدادها، نیروها، بسیج -

 الهی برکت با عالم اقطار و هاذهن در هانامه پیام انتشار -2

 :انقالب و اسالم پیام رساندن برای فکر اتاق تشکیل لزوم -3
 انقالب و اسالم پیام بودن بخشسعادت و سازنده پُرمغز، عمی ، -

 مغزها و هادل میان آنها انتشار و تبیینى و فکرى محورهای ایجاد درباره تفکر -

 :پیام رساندن برای هاظرفیت همه از استفاده لزوم -4
 ... و یرافیک هنرِ پوستر، موسیقى، نگار ، از ییریبهره -

 کتاب مانند بلندمدّت و ماندیار کارهاى به بیشتر توجه ضرورت -

 مادّى و متمدّن دنیاى هایدیدگاه با اسالم هایدیدگاه مقایسه لزوم -5

 حادثه تروریستی اخیر در فرانسه  -1

 عزیزانش دیدگان برابر در کودک جان دادن -2

 می شود مبدّل عزا به اشخانواده شادی که مادری -3

 بردمی سویی به شتابان را همسرش جانبی پیکر که شوهری -4

 را زنـدگی نمـایش پرده آخرین دیگر لحظاتی تا داندنمی که تماشاگری-5

 دید خواهد
 

 مسائل برای اندیشی چاره

 دردناک

 در چه فرانسه، در چه)

 لبنان و عراق و فلسطین

 (: سوریه و

 تروریسم درد مشترک -1

 تروریستی در دنیای اسالمتر حوادث ابعاد وسیع -2

 های بزرگ از خشونت در دنیای اسالمحمایت قدرت -3

تشابه و تفاوت حادثه 

تروریستی فرانسه و 

حوادث مشابه در 

 دنیای اسالم:

 هایدنباله و طالبان القاعده، تسلیح و تقویت یا ایجاد در آمریکا نقش -1

 آنان شوم

 تکفیری تروریسم شدهشناخته و پشتیبانی از حامیان آشکار -2

 اسرائیل  دولتی تروریسم از پشتیبانی -3

 اسالم دنیای به اخیر هایسال هایلشکرکشی -4

ــرب در  ــارب غ ــم متن منط

 برخورد با تروریسم:
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زا در فرهنـ  رـرب )پرخاشـگری، خشـونت نکردن اندیشه اصالح -1

 بندوباری اخالقی، ستیزه جویی، ابتذال و معناگریزی(بی

 ررب درباره تروریسم سیاست بر دوگانه تسلط معیارهای -2

 اخالقی و انسانی هایارزش بر هادولت ترجیح داشتن منافع -3

 های فرهنگی رربهای خشونت در اعماق سیاسترسوخ ریشه -4

پافشاری ررب بر همانندسازی فرهنگی جهان )داعش زاییده وصلت  -5

 ناموفق با فرهن  وارداتی(

 تالقی استعمار با تفکرات افراطی و مطرود -6

خشونت ررب )گرایش  مولّد و آلوده محیط در ناسالم فرهنگی تغذیه -7

 ها به داعش(اروپایی

 در سـاختاری و قانونی هایتبعیض احیاناً و هانفرت ناشی از نابرابری -8

 رربی جوامع از قشرهایی دل

 های تروریسمریشه

تعمیـق  جـای به هازدودن آنها و ترمیم شکاف و هاکینه و هایافتن گره -1

 آنها

 یـا انـزوا در رـرب را مسـلمان جامعه که هیجانی حرکت از هرپرهیز  -2

دهـد ) مقـررات وضـع شـده در اروپـا دربـاره جاسوسـی  قرار اضطراب

 مانان(.لشهروندان علیه مس

  اسالم جهان با شرافتمندانه و صحیح تعامل هایپی ریزی بنیان -3

گونگی مبارزه با تروریسم چ

 و خشونت
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  تفکیکتفکیک  نمودارها بهنمودارها به  ––ب ب 

 ها:های پس از انتشار نامهاهمیت حرکت
 

 
 
 

  

  

  

لزوم مقایسه دیدگاه های اسالم با دیدگاه های دنیاى متمدّن و مادّى-5

لزوم استفاده از همه ظرفیت ها برای رساندن پیام-4

...یکوبهرهگیریازنگارش،موسیقى،پوستر،هنرِگراف-
تمانندضرورتتوجهبیشتربهکارهاىماندگاروبلندمدّ-

کتاب

لزوم تشکیل اتاق فکر برای رساندن پیام اسالم و انقالب-3

موعمیق،پُرمغز،سازندهوسعادتبخشبودنپیاماسال-
انقالب

شارآنهاتفکردربارهایجادمحورهایفکرىوتبیینىوانت-
میاندلهاومغزها

انتشار پیام نامه ها در ذهن ها و اقطار عالم با برکت الهی-2

:ارزشمندتر بودن حرکت های بعدی، از اصل نامه ها-1

بسیجنیروها،استعدادها،ظرفیّتهاوانگیزهها



 

۵ 

 

  غربیغربی  جوانانجوانان  بهبه  انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبر  نامهنامه  های دومینهای دومینشاخصشاخص

  
  

  

  

 )چه در فرانسه، چه در فلسطین و عراق و لبنان و سوریه (چاره اندیشی برای مسائل دردناک 

  
  

ننامهرهبر
یدومی

صها
شاخ

ب به جوانان غربی
معظم انقال

چارهاندیشیبرایمسائلدردناک
(چه در فرانسه، چه در فلسطین و عراق و لبنان و سوریه )

یایاسالمتشابهوتفاوتحادثهتروریستیفرانسهوحوادثمشابهدردن

منطقمتناقضغربدربرخوردباتروریسم

ریشههایتروریسم

چگونگیمبارزهباتروریسموخشونت

حادثه تروریستی اخیر در فرانسه-1

جان دادن کودک در برابر دیدگان عزیزانش-2

مادری که شادی خانواده اش به عزا مبدّل می شود-3

شوهری که پیکر بی جان همسرش را شتابان به سویی می برد-4

دیدتماشاگری که نمی داند تا لحظاتی دیگر آخرین پرده  نمایش زندگی را خواهد-5
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 اسالم:تشابه و تفاوت حادثه تروریستی فرانسه و حوادث مشابه در دنیای 

 

  
 

 منطق متناقض غرب در برخورد با تروریسم:
 

 

تروریسم درد -1
مشترک

ر ابعاد وسیع ت-2
ی حوادث تروریست
در دنیای اسالم

حمایت -3
قدرت های بزرگ 

از خشونت در 
دنیای اسالم

ح نقش آمریکا در ایجاد یا تقویت و تسلی-1
القاعده، طالبان و دنباله های شوم آنان

ده  پشتیبانی از حامیان آشکار و شناخته ش-2
تروریسم تکفیری

ل پشتیبانی از تروریسم دولتی اسرائی-3

الملشکرکشی های سال های اخیر به دنیای اس-4
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 چگونگی مبارزه با تروریسم و خشونت

 

ریشه های تروریسم

اصالح نکردن اندیشه خشونت زا در فرهنگ غرب -1
(پرخاشگری، بی بندوباری اخالقی، ستیزه جویی، ابتذال و معناگریزی)

تسلط معیارهای دوگانه بر سیاست غرب درباره تروریسم-2

ترجیح داشتن منافع دولت ها بر ارزش های انسانی و اخالقی-3

رسوخ ریشه های خشونت در اعماق سیاست های فرهنگی غرب-4

(داعش زاییده وصلت ناموفق با فرهنگ وارداتی)پافشاری غرب بر همانندسازی فرهنگی جهان -5

تالقی استعمار با تفکرات افراطی و مطرود-6

(گرایش اروپایی ها به داعش)تغذیه  فرهنگی ناسالم در محیط آلوده و مولّد خشونت غرب -7

نفرت ناشی از نابرابری ها و احیاناً تبعیض های قانونی و ساختاری در دل قشرهایی از جوامع غربی-8

آنهایافتن گره ها و کینه ها و زدودن آنها و ترمیم شکاف ها به جای تعمیق-1

پرهیز از هر حرکت هیجانی که جامعه  مسلمان غرب را در انزوا یا -2
مقررات وضع شده در اروپا درباره جاسوسی شهروندان )اضطراب قرار دهد 

(.مانانلعلیه مس

ریزی بنیان های تعامل صحیح و شرافتمندانه با جهان اسالم پی-3
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 جدول شاخص ها و محورها به استناد عین عباراتـ  ج

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

1 
های پس اهمیت حرکت

 :هااز انتشار نامه

ـــمندتر -1 ـــودن ارزش  ب

 اصـل از بعدی، هایحرکت

 :هانامه
 اسیییتعدادها، نیروهیییا، بسییییج

 ها انگیزه و هاظرفیّت

 در هانامـه پیام انتشار -2

 بـا عـالم اقطـار و هاذهن

 الهی برکت

 فکر اتاق تشکیل لزوم -3

 و اسالم پیام رساندن برای

 :انقالب
 و سیییازنده پُرمغیییز، عمیییی ، -

 و اسالم پیام بودن بخشسعادت

 انقالب

 محورهیای ایجیاد درباره تفکر -

 آنهییا انتشیار و تبیینیى و فکیرى

 مغزها و هادل میان

 همـه از اسـتفاده لزوم -4

 رسـاندن بـرای ها ظرفیت

 :پیام
 موسیقى، نگار ، از ییریبهره -

 ... و یرافیک هنرِ پوستر،

 بییه بیشییتر توجییه ضییرورت -

 بلندمییدّت و مانییدیار کارهییاى

 کتاب مانند

ــــزوم -5 ــــه ل  مقایس

ــدگاه ــالم هایدی ــا اس  ب

 متمـدّن دنیاى هایدیدگاه

  مادّى و

 انداختیید، راه شیما کیه حرکتیى ایین مین نظر به که است این بعدى مطلب» -

 کیی بیود، فکرى یک باالخره هانامه خب، است؛ بیشتر هانامه آن خود از ارزشش

 و کند پیدا تشکّل و بیفتد کار به نیرو همهاین اینکه امّا یرفت، انجام که بود کارى

 خیلیى بشیود، منتهى نتایج همهاین به و برود پیش مشخّصى ییرىجهت یک در

 ز ار داراى را کیار ایین بنیده است؛ مهم این است، این اصل. است باارزشى چیز

 دسیت از را ایین اى؛نامیه ییک نوشیتن اصیل کنید فرض مثالً از میدانم بیشترى

 ادییدد تشکیل فکرهایى اتاق که کردید اشاره دوستان کنید؛ فکر بنشینید. ندهید

 کیار؛ ىادامیه و کیار پیشیرفت چگونگى و کار کیفیّت براى کنند فکر بنشینند که

 اسیتعداد همیهاین از کیه کننید فکر بنشینند فکرها اتاق همین حاال خوب، بسیار

 رچقید بشیود، ملحی  اینهیا بیه میتوانید آنچه و قراریرفته هم کنار و شدهتجمیع

 یتیوانیمم کیه حرفى و داریم ما که کارى ماشاءاهللالى براى کنند استفاده میتوانند

 سیتا خرسندکننده بسیار این کنید؛ استفاده این از. برسانیم مخاطبینى یو  به

 انگییزه، همیهاین ظرفیّیت، همیهاین اسیتعداد، همهاین نیرو، همهاین که من براى

 .شده جمع پُرنشاط و جوان

. ببرید شپی را کارها بایستى که هستید شما این است؛ شماها کار کار، باالخره 

 و مىاسال انقالب اسمش که مهم بسیار ىپدیده این نو، حرف این انقالب، این

 بخشىادتسع حقیقتاً و سازنده و پُرمغز و عمی  پیام این با است، اسالمى نظام

 .دارد احتیاج تال  خیلى دارد، احتیاج کار خیلى دارد، که

 کارهاى همین مثل ایم؛نداده انجام تاکنون نیازمندیم آن به ما را آنچه از بسیارى 

 شاید بود؛ نشده انجام بدهید، انجام را کارها این شما اینکه از قبل تا که شما خود

 شدید، وارد بدهید؛ انجام را کارها این بشود که نمیرسید هم ذهنتان به شما خود

 نیدک فکر بنشینید خوب، خیلى. کرد میشود کار چقدر بینیدمى حاال کردید، فکر

 و فکیرى محیور- محیور عنوانبیه باید آنچه و آینده کارهاى آینده، قدمهاى براى

 بیه آن نرساند و انتشار براى بایستى آن اطراف در آنچه و بیاید وجود به -تبیینى

 ىهمجموعی کیار و شیما کار که است نکته یک هم این. بشود کار مغزها به و دلها

 .بدهید انجام شاءاهللان بایست که است شما

 کیه لاوّ وَالّیا داد؛ برکیت کیار این به متعال خداى که است این دیگر ىنکته یک 

 اىنامیه حیاال اینکیه در کیردم مشیورت نفیر سیه دو بیا و افتادم فکر این به بنده

 پییدا رون  و نفوذ و یستر  مقدار این کار این که نمیرسید ذهنمان به بنویسیم،

 وا از و کنییم تشیکّر متعیال خیداى از. داد برکیت کیار این به متعال خداى کند؛

 رفح کلمه یک شما یاهى. بدهد برکت آنها به که کارهایمان براى کنیم استمداد

 نایی متعیال خداى میزنید، حرف کلمه یک یاهى میشود؛ یم فضا در این میزنید،

 .است این دادن برکت معناى میکند؛ منتشر عالم اقطار و ذهنها در را کلمه

 که ایمآزموده دیگر، کارهاى ىهمه در و کار این در ما که است این بعدى ىنکته 

 تیا نگیار  از میا که کنید فرض مثالً. است مهم خیلى ظرفیّتها و استعدادها تنوّع

 ییک بتوانیم اینکه براى اینها ىهمه به دیگر، چیزهاى تا یرافیک هنرِ تا موسیقى

 هیی  از کیرد، نبایید غفلیت اىنقطیه هیی  از نیازمندیم؛ بدهیم انجام جمعى کار

 استفاده باید استعدادها این ىهمه از کرد؛ نباید عینغمضِ و نظرصرفِ استعدادى

 ییاهى جایک نکند؛ کتاب یک میکند، ترانه یک کنید فرض که کارى بسااى. کرد
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 انجیام مقالیه ییک مثالً است ممکن دهد، انجام است ممکن پوستر یک که کارى

 احتییاج هیم مقالیه آن به داریم، احتیاج هم کتاب آن به ما حالدرعین امّا ندهد؛

 مثالً را مردم آحاد یا نخبگان از اىعدّه یک تحسین توانستیم ما اینکه یعنى. داریم

 این کنیم، متوجّه را اینها ذهنهاى یا را اینها دلهاى و بکنیم جذب کارها جوراین با

 چییز ییک پوستر، بلندمدّت؛ و ماندیار کارهاى ارز  و اهمّیّت از نکند غافل را ما

 چییز ییک کتیاب چیرا، کتیاب امّیا است، الزم حتماً است، الزم نیست؛ ماندیارى

 .کنید فکر کتاب تدوین براى. است ماندیار

فانه منتها ام،کرده فکر قضیّه این روى من البتّه   هیاىتارىیرف و اشیتغاالت متأسیّ

 اجرا ندنمیتوا هم را ا یکى میکند، آدم که فکرى ده از که است زیاد قدراین بنده

 ایین بیه پاسیخ بیراى رسید ذهنم به کتاب یک تدوین براى طرحى یک من. کند

 مراجعیه اسیالم بیه مسیتقیم بشناسیم، را اسالم میگویید که شما» خب که سؤال

 نمیت فقی . «کنیید معرّفى ما به است؟ کجا اسالمتان آن حاال خب، خیلى کنیم،

 ییک من د؟بگیر انجام کار است الزم نه، یا است؛ کافى این بدهیم؟ آنها به را قرآن

 هیلا کیه دوستانى از بعضى با شد مجال بعداً ایر حاال رسید، ذهنم به هم طرحى

 رضف مثالً حاال. هست هایىسرفصل یک بگذاریم؛ میان در است ممکن کارند، این

 کی توحید خب، خیلى توحید؛ ىمسئله مورد در کردند اشاره اینجا دوستان کنید

 جیوانِ ىجامعیه کیردن ییابىعم  و شدن آیاه تأثیر نیست معلوم امّا است مقوله

 نظیر بیا هیاآن آشنایى کارایىِ توحید، مورد در کجا یا انگلیس یا فرانسه کشور مثالً

 مثیال یینا حیاال اتّفاقیاً. باشید داشیته میثالً را حیوانات از حمایت مورد در اسالم

 رد دارد وسییعى بیاب خیلیى این آمد، من ذهن به نایهان که حیوانات از حمایت

 هیم ییاهى و میشیود یفتیه و میشیود تکیرار خیلى محیطزیست حاال- ما روایات

 ییک یا جزوه یک شما ایرچنانچه -میشود مطرح دنیا در دنبالش سیاسى، اهداف

 ىوسییله[ ییک] هرچیه،- مقالیه ییک ییا پوستر یک یا نماهنگ کنید فرض مثالً

 متوجّه ار بیشترى دلهاى این کنید، تهیه مثالً حیوانات از حمایت ىدرباره -تبیین

 اسیت ممکین شیما توحیید مثالً باب در که عمیقى ىجزوه آن تا میکند اسالم به

 [.است مهم] موضوعها تنوّع یعنى کرد؛ غفلت نباید اینها از[. کنید چاپ]

 خیانم ییک کیه اىنوشیته ایین به کردند اشاره حاال اجتماعى؛ عالئ  مورد در یا 

 حیاال میدانسیتم، جورىآن مثالً متعصّب آدم را کسفالن من که نوشته فرانسوى

ب، ىدربیاره[. نیست جورىآن] مثالً نه که میبینم : امیرالمیؤمنین قیول بیه تعصیّ

 شییطان وجیود، عیالم هاىمتعصّب رئیس( 7)؛«المُتَعَصِّبین اِمامُ اهللِ عَدُوُّ» شیطان

 آمریکیا فرمودنید امیام کیه اکبیر شیطان هم امروز. است ترمتعصّب همه از است؛

! میگوینید «آمریکایى ارزشهاى» چقدر ببینید شما. متعصّبینند رئیس اینها است،

 نیه، اسیت؛ معنیوى مثالً لطیف چیزهاى یک نکنید خیال آمریکایى ارزشهاى این

 در آمریکیا سیاسیتهاى در آن کیالن که است چیزهایى همین آمریکایى ارزشهاى

 فیرض میثالً شیان؛حمایتى سیاسیتهاى آن در حتّى یعنى میشود؛ داده نشان دنیا

 که -ما مثل ها،قدیمى آن است، یادشان حاال که آنهایى- ترومن چهارم اصل کنید

 یفتیه کیه آزادى آزادى؛ ییا. بیود دیگیرى هدف با کمکِ امّا بود؛ کمک معناى به

 هاوسیترن و چاقوکشى هاىفیلم کابویى، هاىفیلم این در که است همانى میشود،

 یاوها به اندکرده حمله نفر چهار مثالً اینکه براى که میکنید مشاهده اینها مانند و

 چهیار این سرپشت چنانچه ایر میکشند؛ را چهارنفر این ،[اندکشته] را یاو پنج و

 میگوید یعنى! میکنند عامقتل هم را نفرچهل[ آن] بیایند، هم دیگر نفر چهل نفر،

 است، من به متعلّ  است، من مِلک است، من زندیى است، من محی  در[ چون]

! ایین یعنى آزادى ؛[میشوى کشته لذا] کردى حمله آمدى، دارم؛ ح  من بنابراین
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 و میکنند تکیه آنها روى که آمریکایى ارزشهاى هستند، اینها المتعصّبینامام واقعاً

 کیه اسیت ایین ىدهندهنشان آمریکایى ارزشهاى تبیین[. است اینها] دارند اصرار

 هستند؛ المتعصّبینرئیس جور،همین هاغربى خود. هستند المتعصّبینرئیس اینها

ب. است بیشتر خیلى آنها در تعصّب . اسیت منطی بى پایبنیدى معنیاى بیه تعصیّ

 از حیاال- جنیاح و ییروه به یا خویشاوندان به پایبندى یعنى ،«عَصَبه» یا «عُصبه»

 تیا پایبندنید ایین به بیشتر اینها است؛ تعصّب معناى این، -یرفتیم که اىمادّه هر

 و اندیشیىسهل میثالً انیدازه از بیش مقدارى یک هازمینه این در اتّفاقاً ماها. ماها

 ییزینش و انتخیاب: کنم خالصه. بشود تبیین اینها خب. میکنیم هم انگارىسهل

 صریحاً یا بگوید، را اسالم نظر آنها مورد در انسان میتواند که عناوینى و هاسرفصل

 ایین در و متمیدّن دنییاى در امیروز کیه دیگرى نظرات با بشود مقایسه تلویحاً، یا

 انجیام شیاءاهللان بایسیتى کیه است کار ىدنباله آن اینها. دارد وجود مادّى تمدّن

 .برود پیش و بگیرد

 ینجیاا امیروز را دوسیتان اینکه از خرسندیم خیلى و متشکّریم خیلى حال، هر به 

 یلیىخ خواندنید، کیه هم آهنگى آن و. بردیم بهره و کردیم مالقات کردیم، زیارت

 .باشیید مراقیب خیلى هاترجمه در کردم، عرض منتها بود؛ مطلوبى قشنگِ آهنگ

 و کیرد نگیاه را[ نامه] ایتالیایى ىترجمه و بود االصلایتالیایى طرف، یفتند اینکه

 را فارسیى میتن ییک کیه را کسیانى دارییم ما. است درست این دارد، اشکال دید

 میکنیم، نگاه وقتى است، فارسى مانمادرى زبان که ما امّا دانند،فارسى مینویسند،

 نیسیت؛ میا زبان در که هست آن در چیزهایى یک یعنى نیست؛ ما زبان بینیممى

 کلیییم مرحییوم مییال کییه( ۹)کِرسیینت ىمجلّییه همییین. اسییت مهییم خیلییى اییین

 بیانز انگلیسى کشورهاى در پُررواجى ىمجلّه خیلى اینکه علّت بود،( 1۰)صدّیقى

 فرهنیگ و زبیان با این که بود این -میگفتند من به بودند مطّلع که آدمهایى- بود

 نید؛بفهم میتواننید زبیان اهل را این. است مهم خیلى این میشد؛ نوشته انگلیسى

 را ایین هاترجمیه در. کنید احساس درست را این نمیتواند نباشد، زبان اهل کهآن

 بیا چیون و اسیت زیبیا چیون آهنگ البتّه. جورهمین هم آهنگها در کنید؛ رعایت

 داشته هم دیگر آهنگ یک از مخلوطى یک چنانچه ایر است، همراه خو  صداى

 خوانید،می ایرانیى آواز دارد یکى حاال کنید فرض مثالً نمیزند؛ خیلى ضررى باشد،

 بیه نمیزنید ضررى نمیزند، اىضربه این بیاورد، ایر هم هندى تحریر یک وسطش

 آهنیگ بخواهید کسیى چنانچیه ایر امّا باشد؛ حد همین در که شرطى به آهنگ،

 عربیى آهنیگ ایین کنیید فیرض میثالً کیل، در و مجموع در منتها بخواند، ایرانى

 أثیراتتی اینها کنید، توجّه خیلى چیزها این به نیست؛ مطلوب خیلى این دربیاید،

 .«ممنونیم خیلى. دارد مهمّى خیلى
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 بـرای اندیشـی چاره

 دردناک مسائل

 در چه فرانسه، در چه)

 و لبنان و عراق و فلسطین

 (: سوریه

حادثه تروریستی اخیر   -1

 در فرانسه

 در کــودک جــان دادن -2

 عزیزانش دیدگان برابر

ــادری -3 ــه م ــادی ک  ش

 مبـدّل عـزا به اشخانواده

 شودمی

ــوهری -4 ــه ش ــر ک  پیک

 شتابان را همسرش جانبی

 می برد سویی به

 دانـدنمی که تماشاگری-5

 آخـرین دیگـر لحظاتی تا

ــرده ــایش پ ــدگی نم  را زن

 دید خواهد

 و اندیشییچاره بیرای ایزمینیه دردنیاک، مسیائل اییر کیه است این واقعیّت » -

 انسیانی هر رنج. شد خواهد دوچندان خسارت نکند، فراهم همفکری برای محملی

 کیودکی منظیره. است باراندوه همنوعان برای خودخودیبه جهان، از نقطه هر در

 عیزا بیه ا خیانواده شادی که مادری دهد،می جان عزیزانش دیدیان برابر در که

 ای و می برد، سویی به شتابان را همسر  جانبی پیکر که شوهری شود،می مبدّل

 خواهید را زنیدیی نمیایش پیرده آخرین دیگر لحظاتی تا نمی داند که تماشایری

 از کیه هیرکس. برنیانگیزد را انسیانی احساسات و عواطف که نیست مناظری دید،

 شود؛می ممتألّ و متأثّر هاصحنه این دیدن از باشد، برده ایبهره انسانیّت و محبّت

 ونیمییک قطعیاً. سوریه و لبنان و عراق و فلسطین در چه دهد، رخ فرانسه در چه

 منزجر فجایع، این مسبّبان و عامالن از و دارند را احساس همین مسلمان میلیارد

 و بهتیر فرداییی سیاختن مایه ایر امروز هایرنج که است این مسئله امّا. بیزارند و

 ارمد ایمان من. کاست خواهد فرو ثمربی و تلخ هاییخاطره به فق  نشود، ترایمن

 بیود هیدخوا قادر امروز، نامالیمات از یرفتن درس با که جوان هایید شما تنها که

 نقطیه هبی را غرب که شوید هاییبیراهه سدّ و بیابید آینده ساخت برای نو هاییراه

 .«است رسانده کنونی
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تشابه و تفاوت حادثـه 

تروریســتی فرانســه و 

ــابه در  ــوادث مش ح

 دنیای اسالم:

 تروریسم درد مشترک -1

تر حـوادث ابعاد وسیع -2

 تروریستی در دنیای اسالم

ــدرت -3 ــت ق های حمای

دنیای بزرگ از خشونت در 

 اسالم

 دانیدب است شماست، اما الزم و ما مشترک درد تروریسم امروز که است درست»ی

 عراق، ممرد که رنجی با کردید، تجربه اخیر حوادث در که اضطرابی و ناامنی که

 عمده تفاوت دو اندکرده تحمّل متمادی سال های طیّ افغانستان و سوریه، یمن،

 و ترانبوه حجمی در تر،وسیع به مراتب ابعادی در اسالم دنیای اینکه نخست دارد؛

 اینکه دوّم و است؛ بوده خشونت و افکنیوحشت قربانی ترطوالنی بسیار مدّت به

 هایوهشی به بزرگ قدرت های از برخی طرف از همواره خشونت ها این متأسّفانه

 . «است شده حمایت مؤثّر شکل به و یونایون
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در منطم متنارب غرب 

 برخورد با تروریسم:

 یا ایجاد در آمریکا نقش -1

 القاعـده، تسلیح و تقویت

 شـوم هایدنباله و طالبان

 آنان

پشــتیبانی از حامیــان  -2

 شــدهشناخته و آشــکار

 تکفیری تروریسم

 تروریسم از پشتیبانی -3

 اسرائیل  دولتی

ــــــی -4  هایلشکرکش

 دنیـای بـه اخیر هایسال

 اسالم

 تسیلیح و تقوییت ییا ایجیاد در آمریکا متّحده ایاالت نقش از کسی کمتر امروز» ی

 پشیتیبانی ایین کنیار در. اسیت اطّالعبیی آنیان شوم هایدنباله و طالبان القاعده،

 داشییتن رغمعلییی تکفیییری، تروریسییم شییدهشناخته و آشییکار حامیییان مسییتقیم،

 اند،یرفته جای غرب متّحدان ردیف در همواره سیاسی، نظام های ترینماندهعقب

 از برخاسییته هایاندیشییه ترینروشیین و پیشییروترین کییه اسییت حییالی در اییین و

. اسیت یرفتیه قیرار سیرکوب میورد رحمانیهبی منطقیه، در پویا هایساالریمردم

 در تضیاد از یویایینمونیه اسیالم، جهان در بیداری جنبش با غرب دویانه برخورد

 دولتیی تروریسیم از پشتیبانی در تضاد، این دیگر چهره .است غربی سیاست های

 کیه اسیت سیال شصیت از بیش فلسطین ستمدیده مردم. می شود دیده اسرائیل

 در روزی چنید اکنیون اروپیا میردم اییر. می کنند تجربه را تروریسم نوع بدترین

 پرهییز پرجمعیّیت مراکیز و مجیامع در حضیور از و می ییرند پناه خود هایخانه

 ماشیین از خود خانه در حتّی که است سال هاده فلسطینی خانواده یک کنند،می

 را خشیونتی نیوع چیه امیروزه. نیسیت امان در صهیونیست رژیم تخریب و کشتار

 کیرد؟ مقایسه صهیونیست رژیم هایسازیشهرک با قساوت شدّت نظر از توانمی

 خود پرنفوذ متّحدان سرزنش مورد مؤثّر و جدّی طوربه هریز اینکه بدون رژیم این

 فلسطینیان خانه روز هر ییرد، قرار المللیبین مستقلّ به ظاهر نهادهای الاقل یا و

 اسیباب انتقال فرصت حتّی آنکهبی می کند، نابود را مزارعشان و باغ ها و ویران را

 اغلیب اینها همه و بدهد؛ آنان به را کشاورزی محصول آوریجمع مجال یا زندیی
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 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

 کیه می دهد روی کودکانی و زنان باراشک چشمان و زدهوحشت دیدیان برابر در

 بییه آنهییا انتقییال مییواردی در و خییود خییانواده اعضییای جییرح و ضییرب شییاهد

 و حجیم ایین در را دیگری قساوت امروز، دنیای در آیا. مخوف اند هاییاهشکنجه

 خیابیان وسی  در بیانویی بسیتن یلوله به ؟شناسیدمی زمانی تداوم این با و ابعاد

 چیسیت؟ پس نیست تروریسم ایر مسلّح، دندان تا سربازِ به اعتراض جرم به فق 

 نبایید میی شیود، انجام اشغالگر دولت یک نظامی نیروی توسّ  چون بربریّت این

 سیال شصیت کیه علّت این به فق  تصاویر این شاید یا شود؟ خوانده یریافراطی

کنید.  تحرییک را میا وجیدان نبایید دیگیر شده، دیده هاتلویزیون صفحه از مکرّراً

 داشت، شماریبی قربانیان خود که اسالم دنیای به اخیر هایسال هایلشکرکشی

 بیر عیالوه تهیاجم، میورد کشیورهای. است غرب متناقض منط  از دیگر اینمونه

 انید،داده دست از را خود صنعتی و اقتصادی هایزیرساخت انسانی، خسارت های

 هیاده مواردی در و یراییده، کندی یا توقّف به توسعه و رشد سوی به آنها حرکت

 خود که می شود خواسته آنان از یستاخانه این، وجود با اند؛بریشته عقب به سال

 و شیهر و کیرد تبیدیل ویرانیه بیه را کشوری می توان چگونه. ندانند ستمدیده را

 سیتمدیده را خیود لطفیاً کیه یفیت آنها به سپس نشاند، خاکستر به را روستایش

 عیذرخواهیِ آییا ها،فاجعیه بیردن ییاد از ییا و نفهمیدن به دعوت جای به! ندانید

 و دورویییی از اسییالم دنیییای هاسییال اییین در کییه رنجییی نیسییت؟ بهتییر صییادقانه

 .«نیست مادّی هایخسارت از کمتر است، کشیده مهاجمان آراییچهره
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 نکردن اندیشـه اصالح -1

زا در فرهنــ  خشــونت

رـــرب )پرخاشـــگری، 

ـــی، بی ـــدوباری اخالق بن

ســتیزه جــویی، ابتــذال و 

 معناگریزی(

ـــای -2 ـــلط معیاره  تس

رـرب  سیاسـت بر دوگانه

 درباره تروریسم

 ترجیح داشتن منـافع -3

ــادولت ــر ه ــایارزش ب  ه

 اخالقی و انسانی

ـــه -4 ـــوخ ریش های رس

خشــــونت در اعمــــاق 

رهنگــی های فسیاســت

 ررب

ــر  -5 ــرب ب ــاری ر پافش

همانندســازی فرهنگــی 

ــده  ــش زایی ــان )داع جه

وصلت ناموفق با فرهنـ  

 وارداتی(

 بیه آلیوده ذهنیّیت ایین آینیده، یا حال در شما که دارم امید من! عزیز جوانان» ی

 اغراض آراستن و دور اهداف کردن پنهان هنر  که ذهنیّتی دهید؛ تغییر را تزویر

 ایین اصیالح آرامیش، و امنیّت ایجاد در مرحله نخستین من نظر به. است موذیانه

 مسیلّ  غیرب سیاسیت بیر دویانه معیارهای که زمانی تا. است زاخشونت اندیشه

 بید و خیوب انیواع بیه قدرتمنید  حامییان نگاه در تروریسم که وقتی تا و باشد،

 تیرجیح اخالقی و انسانی هایارز  بر ها دولت منافع که روزی تا و شود، تقسیم

فانه .کرد جستجو دیگر جای در را خشونت هایریشه نباید شود، داده  ایین متأسیّ

 نییز غیرب فرهنگی هایسیاست اعماق در به تدریج متمادی، سالیان طیّ هاریشه

 کشورهای از بسیاری. است داده سامان را خامو  و نرم هجوم یک و کرده رسوخ

 عیین در کیه هیاییفرهنگ کننید،می افتخیار خیود ملّیی و بومی فرهنگ به دنیا

 دنییای است؛  کرده تغذیه به خوبی را بشری جوامع سال صدها زایش، و بالندیی

 بیا غیرب جهیان معاصیر، دوره در امّیا. اسیت نبیوده مسیتثنا امر این از نیز اسالم

 جهیان فرهنگیی همانندسیازی و سیازیشبیه بیر پیشرفته، ابزارهای از ییریبهره

 شیمردن کوچیک و ملّت هیا سایر بر غرب فرهنگ تحمیل من. می کند پافشاری

 تحقیر. کنممی تلقّی بارزیان بسیار و خامو  خشونت یک را مستقل فرهنگ های

 صیورت حیالی در آنهیا بخیش هیای تیرینمحترم بیه اهانیت و غنی فرهنگ های

 بیه. نیست برخوردار جانشینی ظرفیّت از وجههی به جایگزین، فرهنگ ییردکهمی

فانه کیه «اخالقیی بنیدوباریبی» و «پرخاشیگری» عنصر دو مثال، طور  بیه متأسیّ

 در حتّی را آن جایگاه و مقبولیّت است، شده تبدیل غربی فرهنگ اصلی هایمؤلّفه

 فرهنیگ ییک میا اییر کیه اسیت ایین سیؤال اینک. است داده تنزّل خاستگاهش

 ویرانگیری سییل میانع ایر ینهکاریم؟ نخواهیم، را   معنایریز و مبتذل جو،ستیزه

 میی شیود، روانه ما جوانان سوی به هنری شبه محصوالت انواع قالب در که شویم

 پیونیدها ایین. نمی کینم انکار را فرهنگی پیوندهای ارز  و اهمّیّت من مقصّریم؟

 و رشید یرفتیه، صیورت پیذیرا جامعیه بیه احتیرام بیا و طبیعی شرای  در یاه هر

 تحمیلیی، و ناهمگون پیوندهای مقابل، در. است آورده ارمغان به را غنا و بالندیی
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 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

ــا  -6 ــتعمار ب ــی اس تالق

 تفکرات افراطی و مطرود

 ناسالم فرهنگی تغذیه -7

ــد و آلــوده محــیط در  مولّ

خشــونت رــرب )گــرایش 

 اروپایی ها به داعش(

ــــی از  -8 ــــرت ناش نف

ــــاً و هــــانابرابری  احیان

ـــایتبعیض ـــانونی ه  و ق

 قشرهایی دل در ساختاری

 رربی جوامع از

 ایفرومایه هاییروه که بگویم باید تأسّف کمال با. است بوده بارخسارت و ناموفّ 

 اییر. است وارداتی فرهنگ های با ناموفّ  وصلت های یونهاین زاییده داعش، مثل

 هاپدییده این نظیر نیز استعمار عصر از پیش می بایست بود، عقیدتی واقعاً مشکل

. می دهید یواهی را آن خالف تاریخ، کهدرحالی می شد، مشاهده اسالم جهان در

 یک با استعمار تالقی چگونه که می دهد نشان به روشنی تاریخی مسلّم مستندات

 ایین در را تنیدروی بیذر بیدوی، قبیلیه ییک دل در همآن مطرود، و افراطی تفکّر

 ترینانسیانی و تیریناخالقی از یکیی از اسیت ممکن چگونه ویرنه. کاشت منطقه

 مثابیه بیه را انسان یک جان یرفتن خود، بنیادینِ متن در که جهان دینی مکاتب

 بایید دیگیر طرف بیاید؟ از بیرون داعش مثل ایزباله داند،می بشریّت همه کشتن

 و فکیری پرور  محی ، همان در و اندشده متولّد اروپا در که کسانی چرا پرسید

 بیا افراد که کرد باور می توان آیا می شوند؟ هایروه نوع این جذب اند،یافته روحی

 را خیود وطنانهم که شوند افراطی قدرآن نایهان جنگی، مناط  به سفر دو یکی

 آلوده محی  در ناسالم فرهنگی تغذیه عمر یک تأثیر نباید قطعاً کنند؟ بارانیلوله

 تحلیلیی داشت، جامع تحلیلی زمینه این در باید  .کرد فرامو  را خشونت مولّد و

 سال های طیّ که عمیقی نفرت شاید. بیابد را جامعه پنهان و پیدا هایآلودیی که

 و قیانونی هیایتبعیض احیانیاً و هیانابرابری اثیر در اقتصادی، و صنعتی شکوفایی

 که کرده ایجاد را هاییعقده شده، کاشته غربی جوامع از اقشاری دل در ساختاری

 .«شودمی یشوده صورت این به بیماریونه چندی از هر
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 و هاکینه و هایافتن گره -1

ـــرمیم  ـــا و ت زدودن آنه

تعمیـق  جـای به هاشکاف

 آنها

 حرکــت پرهیــز از هــر -2

 مسلمان جامعه که هیجانی

 اضطراب یا انزوا در ررب را

مقررات وضـع  دهد ) قرار

ــاره  ــا درب ــده در اروپ ش

جاسوسی شهروندان علیه 

 مسامانان(.

 هـایپی ریـزی بنیان -3

ـــــل  و صـــــحیح تعام

ــرافتمندانه ــا ش ــان ب  جه

  اسالم
 
 

 د،بشیکافی را خیود جامعه ظاهری هایالیه باید که هستید شما این هرحالبه» ی 

. کیرد میمتیر بایید تعمی ، جای به را هاشکاف. بزدایید و بیابید را هاکینه و هایره

 هاییسسیت که است ایعجوالنه هایواکنش تروریسم، با مبارزه در بزرگ اشتباه

 سیاکن مسلمان جامعه که زدهشتاب و هیجانی حرکت هر. دهد افزایش را موجود

 در اسیت، پذیرمسیئولیّت و فعّیال انسان هامیلیون از متشکّل که را آمریکا و اروپا

 شیاناصلی حقیوق از را آنیان یذشته از بیش و دهد قرار اضطراب و هراس یا انزوا

 ردکی نخواهید حیل را مشکل تنها نه یذارَد، کنار اجتماع صحنه از و سازد محروم

 نشییواک و سطحی تدابیر. داد خواهد وسعت را هاکدورت و عم ، را هافاصله بلکه

 هایبنیدیقطب افیزایش بیا اینکیه جیز ییی بیابد قانونی وجاهت ایر مخصوصاً یی

 خبیارا طب . داشت نخواهد دیگری ثمر بگشاید، آینده هایبحران بر را راه موجود،

 ار شیهروندان کیه است شده وضع مقرّراتی اروپایی کشورهای از برخی در رسیده،

 دانیممیی همه و است ظالمانه رفتارها این دارد؛وا می مسلمانان علیه جاسوسی به

 ایین شایسته مسلمانان، وانگهی. دارد پذیریبریشت خاصیّت ناخواهخواه ظلم، که

 شناسد؛می به خوبی را مسلمانان که هاستقرن باختر  دنیای. نیستند هاناسپاسی

 چشیم صیاحبخانه ثروت به و شدند میهمان اسالم خاک در غربیان که روز آن هم

 سیتند،ج بهیره مسلمانان فکر و کار از و بودند میزبان که دیگر روز هم و دوختند،

 بر که خواهممی جوانان شما از من بنابراین. ندیدند شکیبایی و مهربانی جز اغلب

 هاینبنیا نایوار، هایتجربه از استفاده و بینیژرف با و درست شناخت یک مبنای

 رت،صیو این در. کنید ریزیپی اسالم جهان با را شرافتمندانه و صحیح تعامل یک

 اسیتوار ایشیالوده چنیین بیر کیه بنیایی دیید خواهید دور چنداننه ایآینده در

 و منیّتا یرمای یستراند،می معمارانش سر بر را اعتماد و اطمینان سایه اید،کرده

 ییتی صفحه بر را روشن ایآینده به امید فروغ و دهد،می هدیه آنان به را آرامش

 «.تاباندمی

  


