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پس از حوادث تروریسـتی که در آبامناه امسـال در فرانسـه اتفاق افتـاد، حرضت آیت اللـه خامنه ای در نامـه ای خطاب به 
جوانان اروپا و آمریکا درباره ی ریشـه های این حوادث تروریسـتی سـخن گفتنـد. در این اینفوگرافیـک موضوعات اصلی 

این نامه مرور شـده اسـت.

حـوادث تلخـی کـه تروریسـم کـور در فرانسـه رقـم زد، بـار 

دیگـر مـرا بـه گفتگـو بـا شـا جوانـان برانگیخت.

همفکری دربـاره درد مشـرک تروریسـم و چاره اندیشـی 

بـرای آینـده ای با امنیت بیشـر

اصالح اندیشه ی خشونت زای غربی

1. تسلط معیارهای دوگانه بر سیاستهای غرب

2. تقسیم تروریسم به انواع خوب و بد

3. ترجیح منافع دولتها بر ارزش های انسانی و اخالقی

  خشـونت خامـوش و زیانبـار بـر اثـر تحمیـل فرهنگ 

غـرب بـر سـایر ملتها

  تحقیر فرهنگ های غنی توسط غرب علی رغم فقدان 

ظرفیت جانشینی در فرهنگ غرب و وجود دو مؤلفه 

»پرخاشگری« و »بی بند و باری اخالقی« در آن

 کاشته شدن بذر تندروی در یک قبیله ی بدوی از 

زمان تالقی استعار با یک تفکر افراطی

 ایجــاد گــروه فرومایــه ی داعــش بــر اثــر وصلــت ناموفــق بــا 

فرهنگ هــای وارداتــی

  تغذیـه فرهنگی ناسـامل در محیـط آلـوده و خشـونت زا در غرب

  کاشـته شـدن عقده هایـی به خاطـر نفـرت عمیـق حاصـل از 

نابرابری هـا و تبعیـض در غـرب و گشـوده شـدن بیارگونـه آن

واکنشـهای عجوالنه، حرکات هیجانی و شـتابزده و تدابیر سـطحی

  افزایش گسست های موجود

 

  ایجاد انـزوا، هـراس و اضطراب در جامعه ی مسـلان اروپـا و آمریکا

 

  محروم ساخنت مسلانان اروپا و آمریکا از حقوق  اصلی شان

  گشـودن راه بحران هـای آینـده بـا افزایـش قطب بنـدی موجود 

به خصوص بـا قانونـی شـدن تدابیر سـطحی

  ظلم خواه ناخواه خاصّیت برگشت پذیری دارد.

  مسلانان شایستۀ این ناسپاسی ها نیستند.

هم آن روز کـه غربیان در خاک اسـالم میهان شـدند و بـه ثروت 

صاحبخانه چشـم دوختند و هم روز دیگـر که میزبان بودنـد و از 

کار و فکر مسلانان بهره جستند، اغلب جز مهربانی و شکیبایی 

ندیدند.

این شـا جوانان هسـتید که باید الیه های ظاهری جامعه ی خود 

را بشکافید، گره ها و کینه ها را بیابید و بزدایید.

من از شـا جوانان میخواهم که بر مبنای یک شـناخت درسـت و 

با ژرف بینی و اسـتفاده از تجربه های ناگـوار، بنیانهای یک تعامل 

صحیح و رشافتمندانـه را با جهان اسـالم پی ریزی کنید.

1.  دنیـای اسـالم در ابعـادی وسـیع تر، حجمـی انبوه تر و 

طوالنی تـر قربانـی تروریسـم بوده اسـت.

2.  تروریسـم در دنیـای اسـالم همـواره از طـرف برخـی 

قدرت هـای بـزرگ حایت شـده اسـت؛ ماننـد تقویت و 

تسـلیح القاعده، طالبان و دنباله های شـوم آنان توسـط 
آمریـکا

1.  رسکـوب پیرشوترین اندیشـه های برخاسـته از مردم سـاالری 

علی رغـم اتحـاد بـا عقب مانده تریـن نظام هـای سیاسـی در 

منطقـه

2. برخورد دوگانه ی غرب با جنبش بیداری در جهان اسالم

3. پشتیبانی از رژیم صهیونیستی علیرغم کشتار و تخریب های 

تروریسم دولتی ارسائیل در فلسطین 

4. دعـوت مسـلانان بـه اینکـه خـود را سـتمدیده نداننـد 

علی رغم لرشکشـی غربی ها بـه دنیـای اسـالم در سـالهای اخیر 

بسر سخن

موضوع اصلی: تروریسم درد مشرک

تفاوت تروریسم در غرب و دنیای اسالم

تضاد سیاستهای غربی

نخستین مرحله ی ایجاد امنیت

 ریشه های واقعی خشونت در غرب

نتایج پیوند ناهمگون و تحمیلی فرهنگها

مصادیق پیوند ناهمگون فرهنگها

علت جذب برخی اروپاییها به گروه های تروریستی

اشتباه بزرگ در مبارزه با تروریسم

پیامدهای واکنش عجوالنه در مبارزه با تروریسم

رضورتهای پرهیز از رفتار ظاملانه با مسلانان

سابقه ی تعامل غرب و مسلانان

راه رسیدن به آینده ای روشن و ایمن
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