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 الله الرّحمن الرّحیم بسم

 به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمایل

ود نان را مخاطب خی آنها مستقیماً با شما سخن بگویم. من شما جواحوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غریب مرا متقاعد کرد که درباره
بینم و نیز حّس تان را در دستان شما یمی ملّت و سرزمینانگارم، بلکه به این سبب که آیندهدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده یمقرار یم
نه کنم، چون معتقدم که آنان آگاهان و دولتمردان شما خطاب نیمیابم. همچنین در این نوشته به سیاستمداراتر و هوشیارتر یمهای شما زندهجویی را در قلبحقیقت

 اند.راه سیاست را از مسیر صداقت و درسیت جدا کرده

ز ا گردد. از دو دهه پیش به این سو ــ یعین تقریباً پسای که از اسالم به شما ارائه یمی تصویر و چهرهطور خاص، دربارهی اسالم است و بهسخن من با شما درباره
های زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ، در جایگاه دشمین ترسناک نشانده شود. تحریک احساس رعب و نفرت و فروپایش اتّحاد جماهیر شوروی ــ تالش

های غریب القاء شده ه تاکنون به ملّتگوناگوین ک« هایهراس»خواهم به ای طوالین در تاریخ سیایس غرب دارد. من در اینجا نیمگیری از آن، متأّسفانه سابقهبهره
های ی دولتهای جدید، رفتارهای غیر صادقانه و مزّورانهنگاریبینید که در تاریخاست، بپردازم. شما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، یم

ی استعمار سرافکنده است، از ستم بر داری شرمسار است، از دورهو امریکا از برده های جهان نکوهش شده است. تاریخ اروپاها و فرهنگغریب با دیگر ملّت
هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم ملّیت و قومّیت در پوستان و غیر مسیحیان خجل است؛ محّققین و موّرخین شما از خونریزیرنگین
 کنند.عمیقاً ابراز سرافکندیگ یم های اّول و دّوم جهاین صورت گرفته،جنگ

 خواهم از روشنفکران خود بپرسیدخود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگوکردن بخیش از این فهرست بلند، سرزنش تاریخ نیست، بلکه از شما یمخودیاین به
ای هر و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان جمعی، باید معطوف به گذشتهچرا وجدان عمویم در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدا

 شود؟گیری آگاهی عمویم جلوگیری یمی اسالیم، از شکلی برخورد با فرهنگ و اندیشهدور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهیّم همچون شیوه

ود خواهم از خهای ستمگرانه بوده است. اکنون من یمی مشترک تمام آن سودجویی، زمینه«یدیگر»دانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از شما بخویب یم
سابقه، اسالم و مسلمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل بار با شّدیت یبپراکین، اینافکین و نفرتبپرسید که چرا سیاست قدییم هراس

ی تصویرسازی های بزرگ است و چه منافعی در سایهی قدرتهایی در اسالم، مزاحم برنامهو انفعال قرار گیرد؟ مگر چه معاین و ارزشاست تفکر اسالیم در حاشیه 
 نمایی گسترده علیه اسالم پرسش و کاوش کنید.های این سیاهی انگیزهی اّول من این است که دربارهگردد؟ پس خواستهغلط از اسالم، تأمین یم

م واسطه از این دین به دست آورید. منطق سلیها و تبلیغات منفی، سعی کنید شناخیت مستقیم و یبی دوم من این است که در واکنش به سیل پیشداوریهخواست
را  اشت من یا هر تلّقی دیگری از اسالمکنم که بردترسانند، چیست و چه ماهّییت دارد. من اصرار نیمگریزانند و یمکند که الاقل بدانید آنچه شما را از آن یماقتضاء یم

های ، تروریستگویم اجازه ندهید این واقعّیت پویا و اثرگذار در دنیای امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید ریاکارانهبپذیرید بلکه یم
سالم را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اّول آن بشناسید. با اسالم از طریق قرآن و زندیگ تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسالم به شما معرفی کنند. ا

یم پیامبر اسالم اید؟ آیا تعالسلّم( آشنا شوید. من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیماً به قرآن مسلمانان مراجعه کردهووآلهعلیهاللهپیامبر بزرگ آن )صلّ 
ز از اید؟ آیا هرگها، پیام اسالم را از منبع دیگری دریافت کردهاید؟ آیا تاکنون به جز رسانههای انساین و اخالقی او را مطالعه کردهوسلّم( و آموزهوآلهعلیهالله)صلّ 

ی جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و ترین تمّدن علیم و فکرهایی طّی قرون متمادی، بزرگاید که همین اسالم، چگونه و بر مبنای چه ارزشخود پرسیده
 متفّکران را تربیت کرد؟

طرفانه را از شما سلب های موهن و سخیف، بین شما و واقعّیت، سّد عاطفی و احسایس ایجاد کنند و امکان داوری یبپردازیخواهم اجازه ندهید با چهرهمن از شما یم
ی صورت فردکس بهجغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختیگ و ذهین محصور کنند. اگر چه هیچکنند. امروز که ابزارهای ارتباطایت، مرزهای 

 سازد.ها بتواند به قصد روشنگرِی خود و محیط پیرامونش، پل از اندیشه و انصاف بر روی آن شکافهای ایجاد شده را پر کند، اّما هر یک از شما یمتواند شکافنیم
های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند. تالش تواند پرسشاین چالش از پیش طراحی شده بین اسالم و شما جوانان، اگر چه ناگوار است اّما یم

را برای فهم صحیح و درک بدون  دهد. بنابراین، این فرصتهای نو پیش روی شما قرار یمها، فرصت مغتنیم را برای کشف حقیقتدر جهت یافتن پاسخ این پرسش
پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان این برهه از تاریخ تعامل غرب با اسالم را با آزردیگ کمتر و وجداین پیشداوری از اسالم از دست ندهید تا شاید به یمن مسئولّیت
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