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جیمی شیما رییس دفتر مطبوعاتی و اطالعات ناتو و 
سخنگوی پیشین ناتو در جنگ کوزوو در اجالس نقش 

 ن گفت :رسانه ها و سیاست خارجی کشورها در برلی

مردم آمریکا تشنه دریافت اطالعات جهانی 
بویژه پیرامون اسالم و مسلمانان هستد و 

 در آمریکا می باشد  قرآن پر فروش ترین کتاب

احمد هوبر،روزنامه نگار و اندیشمند تازه مسلمان سوئدی ، در 

شاهد افزایش ما  گوید:می ۱/۱/۱۳۷۵مصاحبه با کیهان هوایی 

در قاره اروپاییم و هر  باورنکردنی تعداد مسلمانان

 ساله تعداد زیادی در اروپا به اسالم می گروند

  بیستاخیر   تنها در دوسالکند: ایتالیا اعتراف می  رسمی  رگزاریخب 

 اند. گرویده اسالم   به  انگلیسی  کرده  تحصیل  هزار زن

  به  انگلیسی  شهروندان  توجهریه خود می نویسد: در نش  پندت  ایندی  همچنین مجله 
  سرعت  اشراف  حلقه  در میان  اخیر رشد آن  در سالهای که  است  در خور توجهی  ،پدیده اسالم

  یحیی»افراد  این  از جمله . اند قرار گرفته  اسالم  نآیی  به  گروندگان  در زمره   طبقه این  اعضای  ترین از سرشناس  برخی  فرزندان  اکنون  هم  تا آنجا که  است پیدا کرده  بیشتری

در   نکتههستند. انگلیس  جامعه  و اجتماعی  اقتصادی  دیگر از رهبران  برخی و فرزندان  اسکات  رهبر کمیسیون»  اسکات  قاضی»و دختر و پسر   سی بی  بی  رادیو و تلویزیون  مدیر عامل  برنت  پسر جانت»  برنت

 . است  داشته همگان  در میان  سزایی  ها تأثیر به آن  آوردن  اسالم  فردیشان  وموقعیت  نفوذ اجتماعی  به  و باتوجه برخورداند  تحصیلی  درجات  ازباالترین  همگی  اسالم  به  گروندگان  این  که  است  این  خور توجه

 .آورند می  روی  اسالم  به  ای طور غیر منتظره  بهدهند  می  تشکیل ها را زنان اکثر آن  که  انگلیس  از مردم  شود بسیاری تر می روز عمیق روز به  آنان  و کلیساهای  مسیحی  های فرقه  میان  اختالف  که  در حالی:نویسد می نیز تایم  نشریه 

 اسالم سریع الرشد ترین دین در آمریکاست  د:مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه اسبق آمریکا طی سخنرانی خود در انجمن آسیا در نیویورک اعتراف کر

 گسترش چشم گیری داشته است . -که حمله به اسالم بسیار زیاد شد- سپتامبر ۱۱پس از وقایع روند اسالم گرایی در غرب، 

 پس از حوادث یازده سپتامبر، گرایش به اسالم در غرب افزایش یافته استهفته نامه سوئیسی ولت وخه می نویسد:  

انتشار این حجم از مطالب، کتابها و نشریات در مورد اسالم در کنجکاوی در مورد اسالم بعد از این حوادث خیلی زیاد شده است و  می نویسد: ۲/۹/۸۰در ” زنگ های کلیسا و اذان مساجد” امه داگنز یفهتر چاپ اطریش در مقاله ای با عنوان روزن

 تاریخ سابقه نداشته است

 .آورند می  روی  اسالم  به  از پیش  بیش  فرانسوی  جوانان  امروزهیگارو می نویسد: ف  فرانسوی  روزنامه

یا شاهد رشد سریعتر اسالم خواهد می شود و دن” نقش بر آب“ان شاء اهلل این بار نیز نقسه آنان . حال مجددا غرب به فکر ساخت چهره ای خشن از اسالم است و این بار مردم فرانسه قربانی این سناریوی از پیش شکست خورده شده اند 
 ثینَ بود ، که : وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِ
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