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Ideologiczną podstawą islamu jest niewątpliwie Koran.
Muzułmanina można zdefiniować jako zwolennika Koranu, podobnie
jak nazista jest rasistą i antysemitą, a komunista wierzy w
walkę klas i dyktaturę proletariatu.
Koran zawiera wiele sur, które wzywają do ujarzmienia,
zniewolenia, a nawet eksterminacji niewiernych. W tym sensie
islam jest nieporównywalnie bardziej agresywny i
nietolerancyjny niż współczesne chrześcijaństwo, buddyzm,
konfucjanizm, shinto i inne religie świata. Uzupełnieniem
Koranu jest zestaw wypowiedzi i czynów Mahometa zawartych w
księdze Ogrody Dobrych Ludzi (zestawienie hadisów Bukhariego,
Muslima, Dawuda, Tirmidhiego, uporządkowanych tematycznie i
opatrzonych komentarzem Hafiza Salahuddina Jusufa – przyp.
red.) Jako przykład dla porównania może posłużyć historia
cudzołożnicy. Jezus odpuszcza grzechy cudzołożnicy, natomiast
Mahomet każe ją ukamienować. Islamskie prawo szariatu do
dzisiaj przewiduje karę śmierci przez ukamienowanie.
Tym, którzy chcą przeczytać coś na temat islamu w języku
angielskim, polecam książkę najsławniejszej na świecie,
włosko-amerykańskiej dziennikarki Oriany Fallaci pt.
„Wściekłość i duma”. Ta książka jest o wiele bardziej
radykalną krytyką islamu niż wykład wygłoszony niedawno w
czeskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tym, którzy nie
mówią po angielsku, polecam obszerną monografię „Dlaczego nie
jestem muzułmaninem” (Ibn Warraq: „Why I am not a Muslim” –
red), opublikowaną w 2006 roku w Brnie nakładem wydawnictwa
Votobia. Autor odszedł od islamu, obecnie jest profesorem nauk
politycznych na Uniwersytecie w Bostonie.
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antycywilizacyjnych islamu jest jego stosunek do kobiet.
Chociaż można zgadzać się z zakazem, że kobiety nie mogą
prowadzić samochodu, we wszystkich innych przypadkach islamska
antycywilizacja czyni z kobiet ubezwłasnowolnioną,
dyskryminowaną mniejszość i nie pozwala na ich swobodny
rozwój. Powinny o tym pamiętać również te kobiety, które
bronią obecnie islamu.(rol)
Miloš Zeman, (ur. 28 września 1944 w Kolínie) – czeski polityk
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rewolucji włączył się w prace Forum Obywatelskiego.
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