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 یح میدأ تقبیس را شدیپار ۲۰۱۵ ینورج ۷ یستیترور عمل نکهیضمن ادر  ن قلمیا

کااتور یدن کاریباا ک ا انیب یآزاد ر عنوانیرا که ز ییعمل آنهاکار و  ، همچنانکند

قلا  ان یاگار ادیروان دیاو پز باه آدر  مسالمانان یار آمیار تحقیامبر اسالم و تصااویپ

هرگااز قاباال و نکااوهن نمااود   ساا  ز یاانسااازند  یمااحااه دار یرا جر انسااانونهااا یلیم

اسااتداد  سااو   انیااب یو آزاد یباااز دمکراساا یفضااا از یکسااان کااه ،دانااد یه نماایااتوج

بااا  "هرچااه از  ااد بگااورد رسااوا شااود". رناادیبگ یات مااردم را بااه بااازمقدساا و نماود 

 ؛ن نماودیگاران تاوهیدد یاعقابه مقدسات و د ی، نبایدمکراسو آزاد  یاستداد  از فضا

ن یبا ا بدانند کهخوب نرا یاد یبا ،رندیگ یبه مس ر  مرا  هامسلمان که مقدسات ییآنها

و  و داعن القاعد  ،ین المللیسم بیترور بایبه آس رافراوان ق  آب یدر  ق کار خود

 یانه ایکاه دسا  باه اعمااش و  ا یخ ن ۀهر چهر ستها بایترور .زندیریمبوکو رام 

باا اساتداد   و ر آگاهاناهیاآگاهانه و غ هستند که یزنند آدمک ان  رفو یم یستیترور

ن یاااکااه در واقاا  بااا  ،زننااد یماا یسااتیاسااالم دساا  بااه اعماااش ترورمقااد  از نااام 

در  مسالمان را ونهاایلیم   و شاراف یاثی  واسالم  نیمب نیدزش  شان  یعملکردها

  .سازند یل میخوار و ذل انیگر ادیروان دیپنزد  جهانسراسر 

 

از  ی تااز هردو جناح در غرب، و روزنامه نگاران  سندگانیاز نو یمتأسدانه بعض

 ی  مان نسابباه مسالمانا را یساتیترور  مالت  ینق ه ها و طرح هاان مسلمانان یم

و  مسالماناندر  ا  مضااع   اسا  یظلماقا  یدر  ق واس  دهند که اشتبا  بزرگ 

باا  .ساتندیمسالمان هماه ترورسا  نون یالیو چناد داد مارد یک ملیآخر  اسالم، جهان

 کاااه باااا ودااا  آنخااااطر ن اااان بساااازم، ن معروضاااه یااادر اخاااواهم  یدااارا   مااا

اسا   ماالت  مسالمکاه  آنچاهاماا  ،ن اسالم هستندیرو دیاهر پدر ظ ستان اکثرأیترور

گرفتاه اسا  و  ان مسالمانانیاز مرا  ین قربانی تریب ین المللیسم بیو ترور یانتحار
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قوش معروف  د  اند.یمتضرر گرد تر یبتا بحاش ه ین نا یهستند که از امسلمانان  نیا

کاه بناام اساالم داورت  یتید هار جناایان نبای  ندارد" بنابری  کار ملی"جنا اس  که

 اسالم نسب  داد.جهان به مسلمانان و ا هدفمندانه یو ا ناب ردانه رد آنریگ یم

 

کناار جااد   یهاا "نیماا"باه آنهاا  ،باشند یبند نم یپا ینییآن و یدچ یستها به هیترور 

ه ین، ساوریفلسا  ،ل یین، اساراییاوکرا، افغانستان، پاکستان چه در که  ،مانند اند یا

که  یدر هر جا و سیپار ،لندن  ،ا یزیندونر، ای، ک مهیروس، سودان، یلبنان، سومال

 ماااتیر» ف ااار ۀدکماا شااوند یقاارار داد  ماا یو جمعاا یب اااطر قتاال و ک ااتار فاارد

 یش صاااا ۀساااایدر ک از جهااااان یگاااارید ۀفرساااانگها دور در گوشاااا هاااااآن «کنتااااروش

  قرار دارد. مسلمانریغ

 

تان غمبار اساالم تاا باه آیکااتور پیدن کاریر ک ایتصاو از آنچاه کاه مبارهن اسا البته 

 و یز ضد اساالمی  بر انگی ساس یـ از ساختن فلم هاکا یات قرآن در امریدن آیک 

پاکسااتان و  یدر جاااد  هااا یابااانیز خیااخ ااون  آم یتااا شااور  هااا در واکاانن بااه آن

تاا  رکاات  یاساالم یادگرایابن یجااد گروهاک هاایا ـ ازو افغانساتان  یبایمصار و ل

 ید و گساتر  بایاتا ظهور جد یافراطسم یونالیـ از ناس یستیو اعماش ترور یانتحار

ک تسلسال ی یدهشکل افته یهانه و سازمان اآگ زم در اروپا همه و همهیوفاشیسابقه ن

 یماا ی انیمثلااش شااک یاا از جاااد تاارور و و  اا  اساا  کااهیا ۀریااک و زنجییااموزا

در را  ونهاا انساانیلیمثباات سااخته و  یباو  یتوفاانجهاان را  ب ن اعظام از خواهند

و وابسااتگان شااان فااارم از همااه  خااود نااد تاااینماغاار  ر و و  اا  انو  از تاارویاااق

 اسالحه د کنناد،یتول اتریب یجنگا یساالح و ابازار هاا ن و ناو  کنناد،یعا ها دغدغه

 دردو  و در آتن ند  و باروت بدروشندو د کنند یتول تریبن ییرویه بدروشند،  تریب

ان یام سار از ناو راد یاجد یجنگ هاا ، بزم خون برپا نمود  نییرویه معتادان و رنج

 گستر  دهند. در سراسر جهان م تل  یروان مواه  و اقوام و مل  هایپ

 

از  و شااد  یساازماندهو  ییمغزشاوک منبا  یانادارم کاه آشاوبگران هماه از  یدیاترد

در  ین المللایده ا  افگناان با . شاوند یما یو نظاام ی  مالی ما ی انیک مثلش شی

دهند که اورا  قرآن را به آتن  یده میم وظیر مستقیا غیم و یرا مستق یکا ا مقیامر

له روزناماه یان بوسایب یبا استداد  از آزادک یو بلژا در فرانسه و دنمارک یبک د و 

از نداشااته باشااد  یشااوم پ اا  پاارد  اطالعاا یکااه خااود  ممکاان از پالنهااا ینگااار

 یاجتمااع یشابکه هاا  یاز طر و سازند یکاتور میکار یالیخامبر اسالم یدورت پ

 .ندده یمانت ار  یل اطالعات جمعیگر وسایو د
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ک یاا از یسااتیترور ینق ااه و پااالن هااا، ساام ی ااه تروریاند، دادموکرتااکااه قاابال یطور

گاااز،  فراعنااه نداا ،شااود کااه در آن  یماا یرهباار ی انیمثلااش شااک یااآدر  و از 

 یده اا  مااجماا  شااد  کااه ک اتحاااد نامقااد  یاادر  اساالحه و المااا  ن، طااال،ییرویااه

شا  و روز  آنهاا. کنناد یداادر ما یس  و انتحااریترور اسر جهانبه سر وند نیآفر

ر مسالمانان ت ام نداا  یاو غن مسلمانان یکه شد  باشد ب یله ایدر تال  اند تا بهر وس

دود و آتان  انیم ازو خود ساخته ور آتن جنگ را شعله   ین طریاز ارا بکارند و 

 سود ببرند.آن 

 

و  یلایتحم یجنگهاا یه خاود قرباانیسور  مثل افغانستان، عرا  و یضع یدول  ها

سام مباارز  یه تروریارا ندارند که عل یین توانایا ییبه تنها اند و ین المللیسم بیترور

کنناد،  یسام مباارز  مایه تروریبزرگ با وجود آن که در ظاهر عل یقدرت ها . کنند

 ی تا بساازند، و خ اک سام را کناد یه ترور ایخواهناد کاه ر ینمااکثرأ اما متأسدانه 

 و مثال داعان و طالباان یساتیترور یباناد هاا یان ادالیاشاان خاود  ام یها یبعض

  باشند. یمبوکو رام 

 

 د کرد؟یاما چه با

و  یلایتحم یجنگهاا یه خاود قرباانی  مثل افغانستان، عرا  و سوریضع یدول  ها

سام مباارز  یه تروریارا ندارند که عل یین توانایا ییاند و به تنها ین المللیسم بیترور

کنناد،  یسام مباارز  مایه تروریابزرگ با وجود آن که در ظااهر عل یقدرت ها .نندک

 یسام را کناد  و خ اک بساازند،  تای اه تروریخواهناد کاه ر یاما متأسدانه اکثرأ نما

 یگریباشند. پس را  د یم یستیترور یباند ها یان ادلیشان خود  ام یها یبعض

 ان متحد شوند.را سرام ندارم، بجز  آن که جوانان در سراسر جه

 

ل اطالعاات و ارتباطاات یو وساا یاجتمااع یشبکه هاجوانان در همه نقاط جهان از 

ن راستا  د اقال گاام ید؛ ممکن در ایمتحد شو یسم و جنگ افروزیه تروریعل یجمع

دااه باازرگ را ین وظیاان ابتکااار و ایااد اساا  ایااد. امیاابردار یکوچااک، امااا مثبتاا یهااا

شاان  یخاارج یو فهام ودانان زباان هاا  یان طریارند و از یهنم بدو  بگیجوانان م

ن یه بایااتحاد .متحد بساازند یسم و جنگ افروزیه تروریر ک ورها را علیجوانان سا

ارتبااط  ین المللایبا یچ دولا  و ساازمانهایآورند کاه باه هایجوانان را بوجود ب یالملل

د  اسا  کاه چون تجرباه ن اان دا .از نداشته باشدیهم ن یپول یبه منابع و نداشته باشد

و  ین المللایبا یساازمانها یکاه پاا ید  اسا ، اماا وقتایجاد گردیا یادیز یه هایاتحاد

جاه م لاوب بدسا  ید  و نتینرسا یل شد  اس ، کار بجاایدخ یاز جوانب ی  پولی ما

 د!یجوانان سراسر جهان متحد شو                 آمد اس .ین


