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 حوادث تلخی که تروریسم کور در فرانسه رقم زد، بار دیگر مرا به گفتگو با شما جوانان برانگیخت. بستر سخن 3

2 
 :موضوع اصلی

 درد مشترکتروریسم، 
 با امنیت بیشترای اندیشی برای آیندهو چاره درباره درد مشترک تروریسم همفکری

1 
تفاوت تروریسم در 

 غرب و دنیای اسالم

 تر قربانی تروریسم بوده است.تر و طوالنیتر، حجمی انبوهدنیای اسالم در ابعادی وسیع  .1
شده است؛ مانند تقویت حمایت های بزرگ همواره از طرف برخی قدرت تروریسم در دنیای اسالم  .2

 های شوم آنان توسط آمریکاالقاعده، طالبان و دنباله و تسلیح

9 
تضاد سیاستهای 

 غربی

ترید ماندهرغم اتحاد با عقبسرراالری علیهای برخاسررته از مردمسرررکوپ شیشررروترید اندیشرره  .1
 های سیاسی در منطقهنظام

 ی غرپ با جنبش بیداری در جهان اسالمبرخورد دوگانه .2
  ر فلسطیدد م دولتی اسرائیلتروریس هایرغم کشتار و تخریبعلیششتیبانی از رژیم صهیونیستی  .3
ر ها به دنیای اسالم دلشررکشی غربیرغم علیدعوت مسرلمانان به اینکه خود را سرتمدیده ندانند  .4

 سالهای اخیر 

5 
ی نخستین مرحله

 ایجاد امنیت
 زای غربیی خشونتاصالح اندیشه

6 
های واقعی ریشه

 در غرب خشونت

 معیارهای دوگانه بر سیاستهای غرپتسلط  .1
 تقسیم تروریسم به انواع خوپ و بد .2
 های انسانی و اخالقیترجیح منافع دولتها بر ارزش .3

7 
ون مگهپیوند نا نتایج

 فرهنگهاو تحمیلی 

o  تحمیل فرهنگ غرپ بر سایر ملتهابر اثر خشونت خاموش و زیانبار 
o و د در فرهنگ غرپ و وجودفقدان ظرفیت جانشینی رغم علی توسط غرپ های غنیتحقیر فرهنگ

 در آن «بند و باری اخالقیبی»و « شرخاشگری»مؤلفه 

8 
مصادیق پیوند 

 مگون فرهنگهاهنا
o یافراطتالقی استعمار با یک تفکر  ی بدوی از زمانن بذر تندروی در یک قبیلهکاشته شد 
o های وارداتیفرهنگوصلت ناموفق با ی داعش بر اثر ایجاد گروه فرومایه 

9 

 برخی جذبعلت 

اروپاییها به 

 های تروریستیگروه

o در غرپ زاخشونت فرهنگی ناسالم در محیط آلوده و تغذیه 
o دن و گشوده شو تبعیض در غرپ ها نفرت عمیق حاصل از نابرابری خاطربههایی کاشته شدن عقده

 بیمارگونه آن

31 
اشتباه بزرگ در 

 مبارزه با تروریسم
 واکنشهای عجوالنه، حرکات هیجانی و شتابزده و تدابیر سطحی

33 

پیامدهای واکنش 

عجوالنه در مبارزه با 

 تروریسم

o های موجود افزایش گسست 
o  ی مسلمان اروشا و آمریکا جامعهدر انزوا، هراس و اضطراپ ایجاد 
o شانمحروم ساختد مسلمانان اروشا و آمریکا از حقوق اصلی 
o  خصوص با قانونی شدن تدابیر سطحیبندی موجود بههای آینده با افزایش قطببحرانگشودن راه 

32 

ضرورتهای پرهیز از 

رفتار ظالمانه با 

 مسلمانان

o  دارد.  یریشذبرگشت تیّظلم خواه ناخواه خاص 
o ستندین هایناسپاس دیا ستةیمسلمانان شا. 

31 
 غربتعامل ی سابقه

 مسلمانان و
شردند و به ثروت صاحبخانه چشم دوختند و هم روز  همانیدر خاک اسرالم م انیهم آن روز که غرب

 .دندیند ییبایو شک یبودند و از کار و فکر مسلمانان بهره جستند، اغلب جز مهربان زبانیکه م گرید

39 

رسیدن به راه 

ای روشن و آینده

 ایمن

o را  هانهیها و کگره د،یخود را بشررکاف یجامعه یظاهر یهاهیال دیکه با دیشررما جوانان هسررت دیا
  .دییو بزدا دیابیب
o یهاو استفاده از تجربه ینیبشناخت درست و با ژرف کی یکه بر مبنا خواهمیمد از شما جوانان م 

 .دیکن یزیریو شرافتمندانه را با جهان اسالم ش حیتعامل صح کی یانهایناگوار، بن

 


