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مسلمانان به ( از دنيا سعی داشته تا جايی را منفجر کند گوشه ایدوباره و دوباره در خبرھا می خوانيم که مسلمانی در 
ھر روز در خبر ھا  ).يل گشته استگونه ای به متخصصين مواد منفجره و اسالم به تاکتيکھای جنگی کشتار و ترور تبد

به تکرار در خبر . می آيد که گروھی مسلمان شھروندان يھودی يا گروه ديگری از مسلمانان را کشتار و قتل عام کرده اند
ھنوز در ھزاره سوم شاھد . يا کشته اند کرده نظاميان يا دولت ھای اسالمی شھروندان را زندانی و شکنجهھا می آيد که  

م که مسلمانان دست و پای مردم را به خاطر دزدی قطع می کنند، به خاطر عشق بازی آنھا را تا مرگ سنگسار آن ھستي
و يا اينکه مردم را به خاطر اعتراض به فرمانروايی . می کنند و برای تمايالت جنسيشان آنھا را از بلندی پرتاب ميکنند

.اسالميشان شکنجه و کشتار می کنند  

خيابانھا رھا شده اند و ديوانه وار به کشتار و ويرانی دست افسار گسيخته و بی لگام در  ،ای مجنون دليل آنست که عده
اسالم، ايدئولوژی مرگباری است که پيروان اين ايده . گروھی بنام مسلمان که به آفت مرگبار اسالمی مبتال گشته اند. ميزنند

.دست به کشتار و ويرانی بزنند) هللا(خدای خيالی خون  به ديوانگانی تبديل ميکند که حاضرند برای خشنودیرا   

هللا برای مسلمانان به عنوان خدايی توصيف شده که ھيچ بخششی  .است یهللا، فرمانروای خشم و خون و نفرت و نيست
است و از سوی ديگر، مسلمانان بر اين باور ھستند که قرآن کالم پروردگار . برای ھيچ کس مگر يک مسلمان واقعی ندارد

.دون ھيچ شک يا پرسشی پذيرفته شود بدون اينکه نياز به انديشه و بررسی داشته باشدبايد ب  

برای  تا کنون شوم ترين فاجعه ای است که ،اسالم. کابوس انسان است که تا کنون به حقيقت پيوسته اسالم، ھولناک ترين 
مھم است بدانيم که اسالم يک دين نيست و ھيچ . ر استاسالم از زمين لرزه، سونامی و طاعون مخوف تانسان روی داده؛ 

و شکنجه و  جمعی بخشی از قرآن مربوط به تکنيکھای جنگی و شيوه ھای کشتار. پيوندی با باورھای روحانی ندارد
.)2( ، و بخشی ديگر افسانه بافی ھای چرندی که کوچکترين سودی برای زندگی انسان ندارد)1(  چپاول است  

ست که حتی اگر يک ميليارد انسان به طور استوار بر مطلبی باورمند باشند، آن مطلب ھنوز ھم می تواند حقيقت امر آن
کامال چرند باشد و حتی اگر يک ميليارد مسلمان بر اين باورند که اسالم يک آيين دينی است، باز ھم اسالم می تواند تنھا 

ب نيست، يک بيماری است؛ يک بيماری روانی که توانايی اسالم يک مذھ .يک ماليخوليای روانی گسترش يافته باشد
اسالم مغز را چالق می کند و انسان را به مرده متحرکی مبدل می سازد که به . را از انسان می گيرد منطقی انديشيدن

ه آن اسالم، مسلمان را متقاعد به دست زدن به جناياتی ميکند که يک ذھن سالم حتی ب ).3(آرزوی مرگ زندگی می کند 
که  وقتی به جنايات جانورخويانه ای که از سوی مسلمانان انجام می گيرد نگاه کنيم، در می يابيم. فکر ھم نمی کند

.مسلمانان يا معلول ذھنی ھستند و يا بی نھايت خونخوار  

مکن است که يک از آنجايی که يک مسلمان کنترل ذھنی ندارد، نميتواند نيکی را از اھريمن باز بشناسد و اگر نه چطور م
ھنگامی که ويروس طاعون اسالم وارد  را به خاطر افسانه ھای کودکانه منفجر کند؟ ديگر نفر خود و ھزاران انسان بيگناه



از اينرو يک مسلمان ھمانند شخصی است که تحت تاثير مواد مخدر  .خون می شود، شخص را دچار توھماتی می کند
.قرار دارد  

فراد با ايدئولوژی به منظور انجام اھداف پليد و اھريمنی از زمانھای دور مورد کاربرد بوده شستشوی مغزی ا ی اين شيوه
ھشيشينھا يا آدمکشھا، پيروان امام حسن  .تاريخ آن باز ميگردد به آدمکشھای پارسی در دوران شيعيان اسماعيلی. است

ی آنان بھره می برد و بدين ترتيب فداييان حسن صباح بودند که او از مواد مخدر و ايدئولوژی اسالمی برای شستشوی مغز
چنين شيوه ھای يکسانی، امروز نيز توسط گروه ھای تروريستی . صباح بی چون و چرا از دستورات او پيروی ميکردند

با ايدئولوژی را در  آدولف ھيتلر نيز شستشوی مغزی. بکار برده می شود تا پيروان خود را به کارھای مرگبار وادارند
د ناتزی ھا بکار برد و امروز طالبان، القاعده، حزب هللا، حماس، و ساير امام ھای مسلمان نيز اين شيوه ھا را برای مور

مغزشويی پيروانشان بکار می برند و به آنھا وعده ی ميگساری و روسپيگری در بھشت را می دھند تا اھداف پليدشان را 
.برآورده سازند  

به ھر روی، ھر . ھر مذھبی، دالالن پليد افيون ھستند اسالم به خودی خود ھمانند مواد مخدر کار می کند و اسالم فروشان
را ) مسلمان(افيون اسالم مغز بيمار . دو ی اسالم فروش و مسلمان بايد از انجام چنين کارھايی در جامعه باز داشته شوند

ر پوشش غير مکن است ادعا کند زمين لرزه در اثم ھزيان گويی کرده و يچارهچنان اسفناک آلوده می کند که بيمار ب
و يا اگر کسی خودش را در ميان ميدان تايمز نيويورک منفجر کند، بسرعت به روسپيخانه هللا  اسالمی زنان ايجاد می شود

!ا محمد در بھشت فرستاده خواھد شدو نوشخواری ب  

که بايد بر آنان  دمسلمانان مردگان متحرک خونينی ھستن. شان خطرناکی ھستندمسلمانان بمبھای ساعتی متحرک و آدمک
زمان آن رسيده که بپذيريم حتی اگر ھمه ی . که در غير اينصورت فاجعه می آفرينند پوزه بند و افسار گذارده شود

واره ھمچون معتاد ھا در حالت مسلمانان ھم .مسلمانان آماده ترور نباشند، اما ھمه تروريست ھا بدون ترديد مسلمان ھستند
.توھم به سر می برند و از اينرو بايد از انجام کارھايی که انجام آن در حال مستی خطرناک است باز داشته شوند  

برای ھر بيماری مھلکی، نوعی واکسن يا شيوه ی پيشگيری وجود دارد و واکسن اسالم، پيشگيری از گسترش اين طاعون 
شيوه ھای مشابھی در برخی کشورھای اروپايی  .وع فرھنگ اسالمی از سيمای جامعه استمرگبار و ريشه کنی ھر ن

پھلوی يک بار  ميھن دوست رضا شاه بزرگ، يکی از پادشاھان(انجام گرفته که بايد بطور جھانی مورد توجه قرار گيرد 
م ريشه کن نشود، کل تمدن بشری را در غير اينصورت، اگر طاعون اسال ).م و نا موفق ماندادر اين راه کوشيد که نا تم

 .ھر گونه رفتار اسالمی بايد در جامه ممنوع و مسلمان بودن بايد جرم و خيانت به کشور تلقی شود .نابود خواھد ساخت
.که چنانچه اين طاعون مرگبار ريشه کن نشود، انسانيت را ويران خواھد ساختاين نکته حياتی است که دريابيم   

ترده توسط رھبران اسالمی ھمچون حکومت اسالمی ايران، سوريه، حزب هللا لبنان، حماس، و ديگر تروريسم به طور گس
آنھا سفارتخانه ھا، مساجد، و مکانھای عبادت در کشور ھای غربی را . گروه ھای بنياد گرای مسلمان پشتيبانی می شود

نين مکانھايی بايد بطور کلی از ادامه اينرو چو از  .برای برنامه ريزی حمالت تروريستی مورد استفاده قرار می دھند
اجازه دادن به مسلمانان برای داشتن دفتر و دستک و فعاليت آزادانه در جامعه، ھمانند اين است که . فعاليت بازداشته شوند

.م آدمخوارھا نمايندگی رسمی در کشورھايمان برپا کنندريبگزا  

ھزاران فاجعه ريز و درشت ديگری که مسلمانان در گوشه و کنار جھان  بمب گزاری نافرجام ميدان تايمز در نيويورک يا
جلوی ساخت مساجد بايد  .می آفرينند، آژير خطری است که ھشدار می دھد بايد جلوی گسترش طاعون اسالم گرفته شود

.دگرفته شده و گروه ھای اسالمی بايد پوزه بند و افسار زده شده و تحت کنترل شديد حکومتی قرار گيرن  

روشنی دريافته اند اسالم تا چه اندازه ويرانگر ه ھمچون روز روشن است که اياالت متحده و ساير حکومتھای غربی نيز ب
مسلمانان بدون ترديد  .و غير انسانی است اما ھمچنان پول نفت کشورھای اسالمی آنان را وادار به سکوت می کند

ار می روند و اسالم طاعون واگيردار و کشنده ايست که بايد پيش از بزرگترين تھديد برای انسان در ھزاره سوم به شم



اسالم يک بيماری است که نه تنھا بيمار از آن رنج می برد، بلکه به  .آنکه قربانيان بيشتری بگيرد، ريشه کن شود
.اطرافيان نيز آسيب جدی می رساند  
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