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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 خبر آنالین ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۸۷آذر  ۲۷]تاریخ:[ 

 

 رمسلمانانیو رفتار با غ اسالم

 و مذاهب قم انیاد قاتیمرکز مطالعات و تحق سیرئ -نواب ابوالحسن

و   داز قبل بودن گرانیکه د تیواقع نیرو شد؛ اروبه تیواقع کیعصر خودش شد، با   یاسالم وارد جامعه جهان یوقت

بالد   د، سازگار کرد. البته بعدهاحق بودنکه صاحب  ییهاوارد شد، خودش را با آن  گرانیاسالم بر د یاسالم آمد. وقت

 ....نبود طورن یورود اسالم، ا یاما ابتدا تندشکل گرف یاسالم یو شهرها یاسالم یو کشورها یاسالم

 .مذاهب نبوده است گرید روانیزدن اوضاع پهمو به بیبر تخر یدر اسالم مبن یدستور گاهچ یه خیطول تار در

 در یدر ژنو هم مطرح کردم. گفتم اگر کس یرا من در کنفرانس نیکنم. ا یادآوریرا  یانکته دیبا تییبها درباره

 تییطالبان است، دولت انگلستان حاضر است به او اقامت بدهد؟ بها ایالقاعده  یاصل  یانگلستان اعالم کند که از اعضا 

 و آرامش تیاست که امن ییدر جا شانتیهم مرکز  امروزاست که  یفرقه استعمار کی. ستین نید کیما  دیاز د

 .لیاسرائ یعنی شود؛یم دیجا تهدآن  یمسلمانان هر لحظه از سو

  کرده تا به جان ما بندازدش و از را درست ینقطه سرطان نیکشور ما و غرب. غرب خودش ا نیاست ب یچالش نیا

 یکشور اسالم چی. هکنندیم ن یکه طالبان و القاعده با اسم د یهمان کار نیکشور ما استفاده کند؛ ع هیعل نیابزار د

 .هم مثل همان است تیی. بهاشودیقائل نم ینید تیعضو القاعده است، هو دیو علنا بگو حایکه صر یکس یبرا

 طورن یتر شود. اآلن اها حساسآن   ینظام حق دارد رو ی. ولشودیسلب نم ،یرانیبه عنوان شهروند ا انییحق بها البته

  القاعده در یرسم یاعضا رفتی. اما هروقت غرب پذشوندی. اخراج نمشوندینم ریرا بکشند. دستگ  هاییکه بها ستین

 است، ییبها دیرسما بگو یانتقاد کنند که چرا اگر کس توانندیم وقتنبه دانشگاه بروند، آ گانیرابه یغرب یهادانشگاه

 .درس بخواند رانیا یهادر دانشگاه تواندینم

 به حساب ینیگروه د کیها را آن  توانیواضح و روشن است، نم قدرن یا رانیا یفرقه با دشمن اصل نیارتباط ا یوقت

 ... آورد.

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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