
 رفتار حيرت انگيز اسالم با غير مسلمانان 
 
 

مطالبي را در ارتباط با رفتار بي رحمانه اسالم با زنان خوانديد. در اين مقاله شما بيشتر با رفتار وحشيانه 
 مسلمانان با غير مسلمانان كه قرآن آن را كامال" توجيه مي كند آشنا خواهيد شد.

ابتدا بايد بفهميم چرا اسالم بنيانگذاري شد. همانطور كه  ، ين براي درك علت اين رفتار خشونت آميز مسلم
اسالم چيزي جز يك جنبش پان عربيسم نيست. اين جنبش   ،  انور شيخ آزاد انديش در كتابش متذكر مي شود

ُرويايي بود كه توسط آن محمد مي خواست همه چيز را تحت كنترل خويش درآورد. اسالم يك دستاويز 
جام اين كار بود. براي اينكه اين جنبش به موفقيت دست يابد مجبور بود راهي پيدا  انمذهبي راحتي براي 

كند كه توسط آن مردم را تحميق كند.  و كشتار سبعانه و بيرحمانهُ خود را توجيه كند . بنابراين اسالم  
 غيرمحمد جامعه عرب را به دو دسته مسلمان و  ، توسط مشتي راهزن گسترش پيدا كرد. براي شروع

 مسلمان(كافران) تقسيم كرد.
 

كلمهُ مُومن  يعني كسي كه به محمد و هللا ايمان دارد و بر عكس غير مسلمان كسي است كه به اين دو  
 ايمان نداشته باشد.  

 
مُومن مجبور نيست از نظر شخصيت و وجدان از يك غير مسلمان برتر باشد. تنها كافيست كه اين جمله  

هللا نيست و محمد پيامبر اوست.". با گفتن اين جمله يك مُومن  مجاز مي   جز ورد زبانش باشد." خدايي
 ، اموالشان را غارت كند ، شود تا آنجا كه مي تواند و خشنوديش ارضا مي شود از غير مسلمانان بكشد
 مايملك آنها را بسوزاند و در اين فرآيند بچه ها و زنانشان را به اسارت ببرد.

 
ت زندگيشان را به خطر نمي اندازند. چرا كه چهار پنجم از غنايم و اسراي زنداني بي جهالبته اين مُومنين 

 طبق قانوني كه توسط محمد در قرآن وضع شده است به آنها تعلق مي گيرد.
 

البته در بين اين زندانيان كنيزان زيبارو نيز هستند كه آب را بر دهان اين مُومنين جاري مي سازد. جاي 
د كه اسالم نو پا در مدينه قادر شد خيلي زود افراد شمشير زن جان باخته اي را بدون ي مانتعجب باقي نم

به دور خود جمع كند. اين اقدامات متهورانه براي غارت و  ، اينكه حتي يك درم از خزانه خود بپردازد
 چپاول با تمام قوا به مرحلهُ اجرا در مي آمد. 

 
ا به مسلمين اختصاص داده است. و حتي يك قسمت كوچك براي دنيا رپيامبر اسالم مدعي بود كه خدا همهُ 

اسكان غير مسلمانان در نظر گرفته نشده است. اما به نظر مي رسد كه علم جغرافي خدا چندان خوب نبوده 
حبشه و مصر نشنيده  ، ايران ، عراق ، است.  خدا مثل پيامبرش هرگز از سرزمينهاي آن طرف سوريه

اطالعات جغرافيايي دنيا را به دو بخش كرد. دار االسالم( منطقه اي كه مسلمين بر وجود عدم بود. پيامبر با 
 آن  تسلط داشتند) و دارالحرب   يعني منطقهُ جنگ( جايي كه تحت نفوذ غير مسلمانان است)

ا  انور شيخ مي گويد: فلسفه اي كه در پشت اسالم قرار دارد حيرت انگيز است. و مهارت سياسي محمد ر
او  ، ت مي رساند. با اعالم كردن مسلمانان به عنوان يك  ملت و غير مسلمانان به عنوان ملت ديگربه اثبا

تئوري دو مليتي را پايه گذاري كرد. و براي هميشه مسلمانان را بر عليه غير مسلمانان قرار داد و تاُكيد 
 كرد كه در اين نبرد پيروزي هميشه با مسلمين است. 

 
اضافه مي كند كه" من اين گفته پيامبر را مبني بر اينكه او الگويي است براي جاي ديگر  انور شيخ در

پيروانش مدنظر مي گيرم. اين به اين مفهوم است كه مسلمانان در همه چيز بايد از او تقليد كنند. آنها بايد 
باشند. مثل او  ايد شبيه او بياشامند و صحبت كنند. حتي در ظاهر نيز ب ، راه بروند  ، مانند او غذا بخورند

ريش بگذارند و آرايش موهايشان نيز شبيه او باشد. اين به معني پيروي از سنت و پيامبر مي باشد. اين 
الگو رستگاري را تضمين مي كند. هر كسي مي تواند به سادگي دريابد كه اسالم براي باال بردن احترام و 

 محبت عرب طرح ريزي  شد.
 

در آنها متذكر مي شود هيچ شخصي مسلمان نيست جز اينكه او را از پدر جود دارد كه احاديثي از محمد و
و مادر خويش بيشتر دوست داشته باشد. اين مطلب بيانگر اين است كه مردم بايد از مليت خود و سرزمين 

 مادري خويش بريده و به مكه بپيوندند.
را انجام داد.اقدامات زير محمد براي اينكه برتري داراالسالم را به كرسي بنشاند   



او گفت وقتي كه آدم از بهشت رانده شد به مكه آمد جايي كه اولين خانه براي خدا ساخته شد. او كعبه   -١
 را  خانهُ خدا و مقدس اعالم كرد.

 
براي تحميل كردن برتري رواني مسلمانهاي عرب بر مسلمانهاي غير عرب فتوي داد كه مسلمانان هر  -٢

بلكه   ، كعبه سجده كنند. اين عمل نه تنها خضوع در برابر مكه پايتخت عرب استخانهُ ه طرف بار ب ۵روز 
بدون شك ثابت مي كند خدا در مكه زندگي مي كند در غير اين صورت چرا مردم بايد به آن طرف سجده 

 كنند. 
 

ز تلقي ل كفر آمييك عماين  ، يك مسلمان نبايد در جهت قبله اجابت مزاج كند. در رابطه با تقدس كعبه -٣
 مي شود. 

وقتي يك مسلمان مي ميرد بايد به طرف قبله به خاك سپرده شود كه رستگاري او تضمين شود. -۴  
براي اينكه موقعيت اقتصادي عرب را تضمين كند مراسم حج را يك رسم اجباري براي پيروانش برشمرد. 

انند به اين سفر نائل شوند.فروشند تا بتو عده اي از مسلمانان هندي  خانه و وسائل شخصي خود را مي   
مسلمانان بايد عربستان را دوست داشته باشند چرا كه محمد عربستان را دوست مي داشت. آنها  بايد از او 
به عنوان يك الگوي مقدس پيروي كنند. اين آن چيزي است كه اسالم از مسلمانان انتظار دارد. آنها مطمئن  

آنها جهنم خواهد بود. چون پيامبر هرگز شفاعت آنها را نخواهد كرد. نكنند جايگاه  هستند كه اگر اين كار را
شفاعت قدرت مخصوص محمد است. او بهشت را در روز قيامت براي پيروانش توصيه مي كند. و خدا هم 

 نمي تواند سرپيچي كند.
 

اي پيرو و جاكش ه ، جيب بر ها ، گانگسترها ، متقلبان ، ويرانگران ، متجاوزان ، اين بهشت براي قاتالن 
يهوديها و .... به جهنم  ، سيك ها و ، مسيحيها ، زرتشتيها ، محمد مهيا ست. برعكس همهُ هندوها  

خواهند رفت. مهم   نيست كه چقدر پارسا و خدا ترس بوده اند. بدون ايمان به محمد و بزرگداشت سرزمين 
 او پارسايي مفهومي ندارد .

 
اين باور به شفاعت است كه به  مسلمانان اميد بر است. رجه عقل ملي پيامشفاعت باالترين د  

   سكس آزادانه و فرواني اقتصادي مي دهد و خود را آزاد ميبينند كه به اسم اسالم دست به كشتار بزنند.
به اين دليل است كه آنها هميشه حاضرند حتي به سرزمين مادري خود پشت كرده و جان خود را وقف  

ي در بهشت شيرين و با شكوه است. به خصوص اگر معذورييت اخالقي ديگر بكنند. چرا كه آسودگكشور 
 نيز نداشته باشند.

 
پس از خواندن مقدمهُ اي كه در باال ارائه شد متوجه سرشت واقعي مسلمانان و دليل كشتارهاي بيشمار 

مي   ، به دست آنان انجام شده استو چپاولهايي كه در طول تاريخ  ، به آتش كشيدنها ، تجاوزات ، آنان
شويد. در اينجا بياناتي را از قرآن براي تاُييد آنچه گفتم متذكر مي شوم .. شمارهُ سوره و آيه براي مرجع 

 ذكر شده است.
 

 آياتي از قرآن:
: و ياد آر اي رسول آنگاه كه پروردگار تو به فرشتگان وحي كرد. كه من با شمايم. ١٢سورهُ انفال آيه 

همانا من ترسي در دل كافران مي افكنم تا گردنهايشان را بزنيد و همهُ   مُومنان را ثابت قدم بداريد. كه
 انگشتانشان را قطع كنيد.  

 
كساني را كه به باورهاي  ، نان مي گويددر اينجا به صورت آشكار مي بينيد كه قرآن به وضوح به مسلما

با مرگ همراه با شكنج بكشيد.  ، اسالمي نرسيده اند  
 

ققا" آنان كه از اهل كتاب كافر شدند همراه با مشركان همه در آتش دوزخند. و در : مح ۶سورهُ البينه آيه
 آن هميشه معذبند. و آنها به حقيقت بدترين خلقند.

 
به وضوح مي بينيد كه مطابق گفتار محمد خدا محل مخصوصي را براي غير با توجه به آيه باال شما 

 مسلمانان در نظر گرفته است .آري جهنم!
 



: پس چون ماههاي حرام به سر آمد  آنگاه مشركان را هر جا يافتيد به قتل رسانيد. و ١۵وبه آيه سورهُ ت
چنانچه توبه كردند و نماز به پاي داشتند آنها را دستگير و محاصره كنيد . و هر سو در كمين آنها باشيد. 

 و زكات دادند پس از آنها دست بداريد. كه خدا آمرزنده و مهربان است. 
 

آيه به ما مي گويد كه مسلمانان آزادند كه غير مسلمانان را با زور و اعمال خشونت به اسالم اين 
 برگردانند. و اگر موفق نشدند مجازند كه آنها را بكشند.

: اي پيامبر با كافران و منافقان جهاد و مبارزه كن. و بر آنها سخت گير. منزل و ماُواي آنها ٧٣ توبه آيه
منزلگه بدي است.جهنم است كه بسيار   

 
: او را بگيريد و به غل و زنجير بكشيد. تا بازش در دوزخ بيفكنيد. و آنگاه به ٣٧-٣٠سورهُ الحاقه آيه 

كه او به خداي بزرگ ايمان نياورده. و هرگز مستمندي را با  ذراع است دركشيد. ٧٠زنجيري كه طولش 
خويشاوند و دوستداري كه در اينجا به رغبت به سفرهُ طعام خويش نخوانده. بدين سبب  امروز هيچ  

فريادش رسد ندارد و طعامي غير از غسلين(چرك و پليدي دوزخيان) نصيبش نيست. و كسي جز اهل دوزخ 
 اين طعام را نمي خورد.

 
در اينجا ما توصيفي از چگونگي مجازات غير مسلمانان دريافت كرديم. امروزه در كشورهاي اسالمي از  

مال" استفاده مي كنند. اينگونه مجازاتها ع  
 

:۴٣-۵٠سوره الدخان  آيه   
همانا درخت زقوم جهنم قوت و غذاي بد كاران است كه آن غذاها در شكمشان چون مس در آتش گداخته 

ان كه آب بر روي آتش جوشان است. خطاب قهر مي رسد كه بدكاران را بگيريد و به ميان مي جوشد. آنس
بر سرش فرو ريزيد و به او بگوييد(به استهزا) عذاب  دوزخ را بكش دوزخ افكنيد. پس از آن آب جوشان 

 كه تو عزيز و گرامي هستي اين همان عذابي است كه از آن در شك بودي
 

ها را در هر جا يافتيد بكشيد: آن١٩١سورهُ بقره آيه   
 

كنيد. بايد كفار  : اي اهل ايمان از كافران هر كه به شما نزديكتر است شروع به جهاد١٢٣سورهُ توبه آيه 
 در شما درشتي  و نيرومندي و قوت و پايداري حس كنند و بدانيد كه خدا هميشه يار پرهيزكاران است. 

 
كافران را به دوستي گرفته و مُومنان را رها كنيد. آيا مي خواهيد  : اي اهل ايمان مبادا ١۴۴سورهُ نسا آيه 

 خدا را بر خود حجتي آشكار قرار دهيد؟
 

را به اين حقيقت رهنمون مي سازد كه يك مسلمان هرگز نمي تواند با يك غير مسلمان دوست  اين آيه ما
آن مسلمان مرتكب اشتباهي فاحش شده است.  ، شود در غير اين صورت   

 
: اي اهل ايمان با هر كه از اهل كتاب كه ايمان به خدا و روز قيامت نياورده و آنچه را  ٢٩هُ توبه آيه سور

قتال و كارزار كنيد. تا آنگاه با  ، حرام كرده حرام نمي دانند .و به دين حق نمي گروند  كه خدا و رسولش
 ذلت و تواضع به اسالم جزيه دهند.

 
حيات مي بخشد كه غير مسلماناني كه در كشورهاي مسلمان زندگي مي كنند  اين آيه از قرآن به اين قانون 

نها مجازند كه در اين كشورها زندگي يا كار كنند به بايد به خاطر زندگي در اين كشورها جزيه بدهند. آ
كار را انجام ندهند(جاي بسي تعجب است! به تبعيض در اين شروط توجه كنيد) ٢٠شرطي كه   

 
ستند كه هيچ مكان عبادتي در آنجا درست كنند آنها مجاز ني -١  
ر كنند.آنها نبايد مكانهاي عبادت خود را كه به وسيلهُ مسلمين خراب شده تعمي -٢  
آنها نبايد از ورود مسلمانان مسافر به مكانهاي عبادتشان ممانعت به عمل آورن  -٣  
ين مسلماناني را كه مي خواهند در آنها بايد به مدت سه روز يا اگر مريض شدند بيشتر از سه روز ا -۴

 خانهُ آنها بمانند سرگرم كنند .
شند . و يا هيچگونه كمكي به دشمنان مسلمانان بكنند.آنها نبايد هيچگونه دشمني با مسلمانان داشته با -۵  
اگر كسي از آنها مايل بود به اسالم بگرود نبايد از او ممانعت به عمل آورند.  -۶  



انها احترام بگذارندبايد به همه مسلم -٧  
بايد به مسلمانان اجازه دهند كه در جلسات خصوصي آنها شركت كنند-٨  
لباس بپوشند.آنها نبايد شبيه مسلمانان  -٩  

اسمهاي مسلمانان را نبايد بر روي خود بگذارند. -١٠  
نبايد بر اسبهايشان زين و دهنه بگذارند -١١  
نبايد اسلحه تهيه كنند. -١٢  
انگشتر يا مهر به دست كنند. آنها نبايد -١٣  

آنها نبايد آشكارا مشروب بنوشند يا بفروشند. -۴١  
فرومايگي آنها را نشان دهد. و آنها را از مسلمانان جدا سازدآنها بايد لباسي بپوشند كه وضعيت  -١۵  
آنها نبايد مراسم خود را بين مسلمانان رواج دهند يا اجرا كنند.-١۶  
شان را در مجاورت خانه هاي مسلمانان بنا كنند.آنها نبايد خانه هاي -١٧  
آنها نبايد مرده هايشان را در قبرستان مسلمانان خاك كنند. -١٨  
ها نبايد مراسم خود را در مالُ عام انجام دهند يا بر مردهُ خود بلند بگريند.آن -١٩  
آنها نبايد اسيران مسلمان را بخرند. -٢٠  

 
واقعي اسالم را بر مال ساختيم. هر انسان منطقي به خوبي در مي يابد كه  در اينجا دوباره قسمتي از چهرهُ 

ن اسالم حاكمان احمق و شيطان صفتي هستند كه چيزي اسالم تحقير زير دستان را مد نظر دارد.. پيروا
نمي شناسند.  ، بهتر از اينكه به اسم اسالم مردم را بكشند و شكنجه كنند   

 
دست مي زنند اين است كه محمد در بين همه آن وعده هايي كه به آنان داده  علت اينكه آنان به اين اعمال

مرد نيز سخن رانده است. جاي  ١٠٠سي برابر با حوري و دارا شدن قدرت جن ٧٢از نصيب شدن  ، است
حوري نصيب  ٧٢مرد دارند اما فقط  ٠٠١بسي تعجب است چرا مردان در بهشت قدرت  جنسي برابر با 

حوري نصيب آنها نمي شود؟  ١٠٠را آنها مي شود. چ  
 

پسر  28ا جواب بسيار ساده است. چون محمد به مُومنين وعده داده است كه براي بهره جويي جنسي آنه
حوري در بهشت نصيب آنان خواهد شد. ٧٢جوان و زيبا عالوه بر   

 توجه: از كارهاي انور شيخ و ا.گوش براي تهيه اين مقاله استفاده شده است.
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