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  مخاطب
 اشم دستان در را سرزمينتان و ملت آينده كه سبب اين به...  دهممي قرار خود مخاطب را جوانان شما من
  يابممي هوشيارتر و ترزنده شما هايقلب در را جوييحقيقت حس نيز و بينممي

 ارائه شما به اسالم از كه ايچهره و تصوير درباره خاص، طور به و است اسالم درباره شما با من سخن  اصلي موضوع
  گرددمي

  هاپرسش

	شود؟ آگاه و بيدار ساله صد چند گاهي و ساله ده چند تأخيري با هميشه بايد غرب در عمومي وجدان چرا

	روز؟ مسائل نه باشد دور هايگذشته به معطوف بايد جمعي، وجدان در بازنگري چرا

 عمومي آگاهي گيريشكل از اسالمي، انديشه و فرهنگ با برخورد شيوه همچون مهمي موضوع در چرا
	شود؟مي جلوگيري

 هدف ار مسلمانان و اسالم سابقه،بي شدتي با باراين پراكني،نفرت و افكنيهراس قديمي سياست چرا
	است؟ گرفته

	گيرد؟ قرار انفعال و حاشيه در اسالمي تفكر است مايل امروز جهان در قدرت ساختار چرا

 سايه در منافعي چه و است بزرگ قدرتهاي برنامه مزاحم اسالم، در ارزشهايي و معاني چه مگر
	گردد؟مي تأمين اسالم، از غلط تصويرسازي

	ايد؟كرده مراجعه مسلمانان قرآن به مستقيماً خود تاكنون آيا

	ايد؟كرده مطالعه را او اخالقي و انساني هايآموزه و) وسلموآلهعليهاهللاصلّي(اسالم پيامبر تعاليم آيا

	ايد؟كرده دريافت ديگري منبع از را اسالم پيام ها،رسانه جز به تاكنون آيا

 ينبزرگتر متمادي، قرون طيّ ارزشهايي چه مبناي بر و چگونه اسالم، همين كه ايدپرسيده خود از هرگز آيا
	كرد؟ تربيت را متفكران و دانشمندان برترين و داد پرورش را جهان فكري و علمي تمدن

  هادرخواست
	كنيد كاوش و پرسش اسالم عليه گسترده نماييسياه اين هايانگيزه درباره) 1

 به دين اين زا واسطهبي و مستقيم شناختي كنيد سعي منفي، تبليغات و هاپيشداوري سيل به واكنش در	)2
	آوريد دست

  هشدارها

	شود شناسانده شما به آلوده اهداف و اغراض با امروز، دنياي در اثرگذار و پويا واقعيت اين ندهيد اجازه

	نندك معرفي شما به اسالم نمايندگان عنوان به را خود استخدام تحت هايتروريست رياكارانه، ندهيد اجازه

 و كنند ايجاد احساسي و عاطفي سدّ واقعيت، و شما بين سخيف، و موهن پردازيهايچهره با ندهيد اجازه
	كنند سلب شما از را بيطرفانه داوري امكان

 ساختگي مرزهاي در را شما ندهيد اجازه است، شكسته را جغرافيايي مرزهاي ارتباطاتي، ابزارهاي كه امروز
	كنند محصور ذهني و

  اسالم شناخت راه
	بشناسيد آن اول دست مĤخذ و اصيل منابع طريق از را اسالم

	شويد آشنا) وسلموآلهعليهاهللاصلّي(آن بزرگ پيامبر زندگي و قرآن طريق از اسالم با

  گيرينتيجه
	كند ايجاد شما جستجوگر و كنجكاو ذهن در را جديدي پرسشهاي ميتواند چالش اين

	ندهيد دست از اسالم از پيشداوري بدون درك و صحيح فهم براي را فرصت


