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فوبيای اسالمی )يا ترس بيمار گونه از اسالم( عبارت بی ارزشی است که توسط عده ای به ظاھر مخالفان نژاد پرستی
ابداع شده .اگر چه به عنوان يک انسان خرد گرا و آزاد انديش من افتخار می کنم که از اسالم بيم و ھراس داشته باشم و
دليل آن را نيز توضيح خواھم داد.
اسالم يک نژاد نيست؛ اسالم نه مذھب است و نه يک باور روحانی .اسالم صلح آميز ھم نيست ،بلکه يک شيوه ی سياسی
بسيار خشن است .طبق دستورات قرآن ،مردن برای ﷲ باالترين نيکی و کشتارگری در راه ﷲ )جھاد فی سبيل ﷲ( ھمراه
با پاداش در بھشت است )رجوع شود به پيوست .(1
آيه ھای اشاره شده در پيوست  ،1از ميان نزديک به  164آيه کشتارگری و دستورات جنگی در قرآن برگزيده شده اند.
قرآن بر خالف ديگر کتابھای مذھبی بيشتر از شيوه ھای جنگی و دستورات سياسی برای چپاول ديگر سرزمينھا تشکيل
شده که اسالم را به روشنی در دسته بندی يک شيوه ی سياسی قرار می دھد و نه يک باور مذھبی.
اگرچه ديگر متون مذھبی ھمچون انجيل و تورات کمی ماليم تر از قرآن بوده و بيشتر از چرنديات تشکيل شده اند ،اما
قرآن از سوی ديگر به روشنی يک شيوه ی سيستماتيک و استراتژيک نظامی گری و کشتارگری است که شيوه ھای جنگ
و کشتار را بر ضد باورمندان ديگر آيين ھا آموزش می دھد.
"سالم عليکم" يک نمونه از گذرواژه يا کد سری نظامی است که توسط مسلمانان بکار گرفته می شده که به معنای آتش بس
و اعالم صلح ميان دو جنگجوی مسلمان است .از آنجايی که مسلمانان جنگجويان خونريزی بوده اند که بی درنگ به
کشتار و قتل عام می پرداختند ،از اينرو با توجه به قرآن ،اين گذرواژه توسط رھبران آنان بکار گرفته شد تا از کشتار
يکديگر باز بايستند .مسلمانان اين کد نظامی را در ھنگام يورش و تازش به ديگر سرزمينھا بکار می بردند تا چنانچه يکی
از افراد خودی به آنھا "سالم عليکم" بگويد ،بدانند که يکی از آنھا است و از کشتار او دست بردارند ).(2
روشن است که اسالم شيوه ای سياسی بوده که توسط محمد يا بنا به گفته ی عده ای توسط شخصی که محمد را آموزش می
داده طراحی شده تا اعراب را به تازش و تسخير ديگر ممالک وادارد .اسالم در واقع بزرگترين ايدئولوژی ايمپرياليستی
است که تا کنون بيشتر نقاط جھان را به تصرف خود در آورده .مطلب ديگری که در اين ميان شک را بر می انگيزد اين
است که بخشھايی از قرآن از گاتاھای اوستا و نوشته ھای باستانی انجيل و تورات عينا کپی برداری شده و به اين نظريه
قوت می بخشد که قرآن را احتماال يک شاھزاده خيانتکار ايرانی به محمد آموزش می داده است .در خود قرآن نيز محمد
در آيه ای از قول ﷲ می گويد  " :به پيروانت بگو آنان که می گويند کسی قرآن را به تو آموزش می دھد ،دروغ می
گويند!" از اين رو اين احتمال وجود دارد که از آنجا که محمد خود بی سواد بوده ،شخص ديگری که از محمد دانش

بيشتری داشته قرآن را به او آموزش داده تا با ھمکاری يکديگر به تسخير ديگر سرزمينھا دست بزنند .به ھر روی محمد
"ھيتلر" زمان خود بود که کوشش کرد جھان را به تسخير خود در آورد و بروشنی تا اندازه ی بسيار زيادی ھم در اين کار
پيروز بود .تفاوت عمده ميان شيوه ی نظامی گری ھيتلر و محمد در آن است که ھيتلر بيشتر دشمن يھوديان بود ،اما محمد
توصيه به نابودی و از ميان برداشتن ھمه ی غير مسلمانان می کرد .محمد به تکرار در کتاب تازی نامه اش پيروانش را
به کشتار وحشيانه ھر آنکس که حاضر به پذيرفتن اسالم نباشد تشويق کرده است ).(3
در حالی که منتقدان غربی اسالم ممکن است که به ترس بيمارگونه از اسالم )اسالموفوبيا( متھم شوند ،از سوی ديگر
شمار رو به رشد رويگردانان از اسالم که در کشور ھای اسالمی زاده شده اند خالف اين ادعا را ثابت می کند .آنان که
زادگاھشان کشورھای اسالمی است اما اين جرات را به خود داده اند تا از پستو ھا بيرون آمده و حقايق را آشکارا در
مورد اسالم بيان کنند .مريم نمازی ،وفا سلطان و نانی درويش سه تن از بانوانی ھستند که در اين راه کوشيده اند .سفسطه
رايج در مورد اسالم اين است که آنان که اسالم را مورد انتقاد قرار می دھند ،زبان عربی را به خوبی نمی دانند و نمی
توانند قرآن را بدرستی تفسير کنند ،حال آنکه دو تن از اين بانوان در گھواره اسالم در کشورھای عربی زاده و پرورده
شده اند ،زبان عربی را بخوبی می دانند ،در ميان مسلمانان عرب زبان رشد کرده و به مدرسه رفته اند و سوزش آتش
اسالم را تا ژرفای جان چشيده اند.
اين راز در اينجا آشکار می شود که "اسالموفوبيا" يا عبارات مشابھی از اين دست ،مزخرفاتی است که برای جلوگيری از
انتقاد اسالم ساخته شده تا گروه ھای تروريستی برای طرح ريزی حمالت خونبار بيشتری زمان بخرند.
" ما حاضر نيستيم دست از انديشه ی منتقدانه خود نسبت به اسالم برداريم چون که عده ای ممکن است ما را به
اسالموفوبيا متھم کنند؛ عبارت چالقی که از انتقاد از اسالم به عنوان بی حرمتی به مسلمانان و اسالم به عنوان يک مذھب
ياد ميکند" )سلمان رشدی -رمان نويس(.
اگر چه مذھب به خودی خود چرند و بی پايه و اساس است ،اسالم حتی يک مذھب ھم نيست .بلکه اسالم يک ايدئولوژی
سياسی تھديد آميز بوده که ريشه کنی آن در يک جامعه متمدن از اھميت ويژه ای برخوردار است .اسالم ھيچ ارزش
مشترکی با ديگر فرھنگھا ندارد ،نسبت به تمدن انسانی پست و فرومايه است ،و يک شيوه ی سيستماتيک وحشی گری
است بجای مذھب .اسالم وحشی ،غير منطقی ،و مربوط به انسان اوليه و بر ضد زنھا است .اسالم خونخوار ،پرخاشگر،
تھديدآميز ،و پشتيبان تروريسم است .و اسالم مسئول جنگ و نابسامانی ميان تمدن ھا است .ايمپرياليسم اسالمی ،از آلمان
نازی ھم خطرناک تر است چون که به جای يک آدولف ھيتلر ،صدھا امام مسلمان ،و به جای يک آلمان نازی ،ده ھا
کشور تحت سلطه مسلمانان وجود دارند که می خواھند بر جھان مسلط شوند.
انسان گونه ای است که آزاد آفريده شده ،اما ايدئولوژی ھا ساخته شدند تا انسان را به اسارت و بردگی در آورند .آرمان
اسالم از سوی ديگر به اسارت در آوردن ھمه ی باورمندان و ناباوران اين آيين است .اسالم با اين شعار گسترش يافت که
" :يا بپذيريد که ﷲ تنھا خداست و يا کشته شويد!" و بدين ترتيب تا امروز بر سرزمينھای بسياری چيره گشته.
"مسلمانان از ھمه کس و ھمه چيز به جز خودشان بيزارند .آنھا حتی بيش از صدھزار نفر از مردم الجزيره را قتل عام
کردند چون که پيرو شاخه ی ديگری از اسالم بودند با اينکه آنھا خودشان ھم مسلمان بودند" )دنيل پايپس.(4-
ما بايد انديشناک باشيم از روزی که لشگر مردگان متحرک )مسلمانان( کمربندھای بمب اتمی به خود بسته و در حالی که
قرآن با خود حمل ميکنند به ميان جمعيت يورش برده و با فرياد ﷲ اکبر خود را منفجر کنند .ھر مسلمانی که از کنار شما
رد می شود ،ھمچون يک بمب ساعتی است که ھر لحظه ممکن است خود را منفجر کند تا به روسپيخانه ﷲ در بھشت
شتافته و با محمد به نوشخوارگی بنشيند .خطر بسيار نزديک است؛ مسلمانان داخل کشورھای شما در حال تمرين حمالت
تروريستی ھستند و شما بی خبر ھستيد که کی قرار است حمله کنند .اسالم و اسالميزه شدن کشورھا يک خطر جدی است

که بايد انسانھا را به انديشيدن وادارد چون که لشگر مردگان متحرک )مسلمانان( آماده اند تا جھان را تحت تسلط خود در
آورند.
"افتخارآميزترين مرگ ،کشته شدن است و افتخارآميزترين کشتار و شھادت ھنگامی است که انسان برای ﷲ کشته شود"
)حسن نصرﷲ -ژنرال حزب ﷲ لبنان(.
بزرگترين فاجعه ھا در طول تاريخ توسط مسلمانان پديد آمده اند و از اينرو "اسالموفوبيا" يک عبارت پوچ است .واقعيت
آن است که اگر کسی از اسالم و مسلمانان ترس نداشته باشد بايد به سالمت فکری خود شک کند .البته ھمه ی يک ميليارد
مسلمان ،کله خر ھای آماده به ترور و جھاد نيستند ،اما به اندازه ی کافی مسلمان تندرو و بی کله در جھان وجود دارد که
جھان را به جھنم تبديل کنند.
"در ھر گوشه ای از جھان مردم با آن به گونه ای دست در گريبانند؛ در تايلند ،در فيليپين ،در اروپا در مادريد ،در
انگلستان در منچستر و لندن ،در روسيه در چچن ،و البته در خاور ميانه؛ در عراق ،ايران ،سوريه ،لبنان ،مصر ،و البته
در اسراييل ،در عربستان سعودی ،و شما به آفريقا برويد و می بينيد که جھادگران ھمه جا تا آفريقای جنوبی دست به ترور
می زنند ،ھمه ی مکانھايی که به آنھا اشاره کرديم درگير جنگ ھای جداگانه ای ھستند؛ جنگ فلسطينی ھا در اسراييل،
جنگ عراق؛ مسلمانان آن را به عنوان يک جنگ به خصوص نمی دانند بلکه به آن به عنوان يک جھاد جھانی نگاه می
کنند" ) کرولين گرک.(4-
بنيادگرايی اسالمی يک شبکه جھانی و يک مشکل جھانی است .آنھا با شما و در داخل مرزھای کشورتان زندگی ميکنند و
شما ھيچ گاه نمی دانيد که کی قصد حمله دارند .کسانی که در لندن دست به بمبگذاری زدند ،ھمه زاده ی بريتانيا بودند و با
اشتياق ھم ميھنان خود را قتل عام کردند ،و مسلمانان تروريست ،حمالت يازدھم سپتامبر را در داخل آمريکا تمرين کردند
)مسلمانانی که در ايران شھروندان را شکنجه و تجاوز و کشتار ميکنند نيز زاده ی ايران ھستند( .بنابر اين اگر مثال شما
در لندن زندگی می کنيد و در مورد مسلمانان نگران نيستيد ،حتما مشکلی داريد!
"پيام انقالب اسالمی يک پيام جھانی است و محدود به زمان يا مکان خاصی نيست .ترديد نداشته باشيد –اگر ﷲ بخواھد-
اسالم ھمه ی قله ھای جھان را فتح خواھد کرد" )محمود احمدی نژاد -رييس جمھوری اسالمی ايران(.
اگر نمی دانستيد که اسالم بر دگر انديشان اعالم جنگ کرده ،اکنون زمان آن فرا رسيده که اين موضوع را دريابيد .اگر
گمان می کرديد که مسلمانان شھروندان عادی و بی گناھی ھستند ،اکنون زمان آن رسيده که بدانيد چنين نيست .اگر از
اسالم نمی ترسيديد و "اسالموفوبيک" نبوديد ،اکنون زمان آن است که انديشه کنيد .لشگر مردگان متحرک )مسلمانان( در
راھند؛ قرآن حمل می کنند و فرياد ﷲ اکبر سر می دھند -پس بگذاريد چشمانمان را بر روی مشکل بزرگی که در اين
ميان وجود دارد نبنديم ،مشکلی که ھر لحظه ممکن است خود و ديگران را منفجر کند!
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