مروری بر محورهای اصلی نامهی رهبر انقالب به عموم جوانان در کشورهای غربی
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بستر سخن
موضوع اصلی:
تروریسم ،درد مشترک

تفاوت تروریسم در
غرب و دنیای اسالم

تضاد سیاستهای
غربی

نخستین مرحلهی
ایجاد امنیت

حوادث تلخی که تروریسم کور در فرانسه رقم زد ،بار دیگر مرا به گفتگو با شما جوانان برانگیخت.
همفکری درباره درد مشترک تروریسم و چارهاندیشی برای آیندهای با امنیت بیشتر
 .1دنیای اسالم در ابعادی وسیعتر ،حجمی انبوهتر و طوالنیتر قربانی تروریسم بوده است.
 .2تروریسم در دنیای اسالم همواره از طرف برخی قدرتهای بزرگ حمایت شده است؛ مانند تقویت
و تسلیح القاعده ،طالبان و دنبالههای شوم آنان توسط آمریکا
 .1سرررکوپ شیشررروترید اندیشررههای برخاسررته از مردمسرراالری علیرغم اتحاد با عقبماندهترید
نظامهای سیاسی در منطقه
 .2برخورد دوگانهی غرپ با جنبش بیداری در جهان اسالم
 .3ششتیبانی از رژیم صهیونیستی علیرغم کشتار و تخریبهای تروریسم دولتی اسرائیل در فلسطید
 .4دعوت مسرلمانان به اینکه خود را سرتمدیده ندانند علیرغم لشررکشی غربیها به دنیای اسالم در
سالهای اخیر
اصالح اندیشهی خشونتزای غربی

 .1تسلط معیارهای دوگانه بر سیاستهای غرپ
ریشههای واقعی
 .2تقسیم تروریسم به انواع خوپ و بد
خشونت در غرب
 .3ترجیح منافع دولتها بر ارزشهای انسانی و اخالقی
 oخشونت خاموش و زیانبار بر اثر تحمیل فرهنگ غرپ بر سایر ملتها
نتایج پیوند ناهمگون
 oتحقیر فرهنگهای غنی توسط غرپ علیرغم فقدان ظرفیت جانشینی در فرهنگ غرپ و وجود دو
و تحمیلی فرهنگها
مؤلفه «شرخاشگری» و «بیبند و باری اخالقی» در آن
مصادیق پیوند
ناهمگون فرهنگها

 oکاشته شدن بذر تندروی در یک قبیلهی بدوی از زمان تالقی استعمار با یک تفکر افراطی
 oایجاد گروه فرومایهی داعش بر اثر وصلت ناموفق با فرهنگهای وارداتی

علت جذب برخی
 oتغذیه فرهنگی ناسالم در محیط آلوده و خشونتزا در غرپ
 oکاشته شدن عقدههایی بهخاطر نفرت عمیق حاصل از نابرابریها و تبعیض در غرپ و گشوده شدن
اروپاییها به
بیمارگونه آن
گروههای تروریستی
اشتباه بزرگ در
مبارزه با تروریسم

واکنشهای عجوالنه ،حرکات هیجانی و شتابزده و تدابیر سطحی

 oافزایش گسستهای موجود
پیامدهای واکنش
 oایجاد انزوا ،هراس و اضطراپ در جامعهی مسلمان اروشا و آمریکا
 33عجوالنه در مبارزه با
 oمحروم ساختد مسلمانان اروشا و آمریکا از حقوق اصلیشان
تروریسم
 oگشودن راه بحرانهای آینده با افزایش قطببندی موجود بهخصوص با قانونی شدن تدابیر سطحی
ضرورتهای پرهیز از
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رفتار ظالمانه با
مسلمانان

 oظلم خواه ناخواه خاصیّت برگشتشذیری دارد.
 oمسلمانان شایستة اید ناسپاسیها نیستند.

سابقهی تعامل غرب هم آن روز که غربیان در خاک اسرالم میهمان شردند و به ثروت صاحبخانه چشم دوختند و هم روز
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دیگر که میزبان بودند و از کار و فکر مسلمانان بهره جستند ،اغلب جز مهربانی و شکیبایی ندیدند.
و مسلمانان
 oاید شررما جوانان هسررتید که باید الیههای ظاهری جامعهی خود را بشررکافید ،گرهها و کینهها را
راه رسیدن به
بیابید و بزدایید.
آیندهای روشن و
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 oمد از شما جوانان میخواهم که بر مبنای یک شناخت درست و با ژرفبینی و استفاده از تجربههای
ایمن
ناگوار ،بنیانهای یک تعامل صحیح و شرافتمندانه را با جهان اسالم شیریزی کنید.

