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„Filosof Bernard Russell psal v roce 1920 o vnitřní příbuznosti mezi marxismem a 
islámem. Obě hnutí jsou známá svým globálním nárokem. Obě si činí nárok na spásu 
světa. Odmítají svět tak jak je a chtějí ho osvobozovat. Marxisté od vykořisťovatelů a 
sociální nespravedlnosti, muslimové zase od omylů nevěřících. 

Komunisté i muslimové káží sebeobětování jedince v zájmu celku. Obě hnutí 
očekávají od svých následovníků nekritickou poslušnost vůdci, věrnost učení a 
zlepšení světa považují za svůj úkol. Komunisté hlásají třídní boj, muslimové džihád, 
ti první dělí svět na soudruhy a odpůrce, ti druzí na věřící a nevěřící. Svůj boj 
vydávají za obrannou válku, své násilí omlouvají urážkou své důstojnosti. 

Obě hnutí šíří okolo sebe auru strachu a spojuje je také kult osobnosti, vůdce, láska 
k vojenským přehlídkám, masovým pochodům, k provokacím, averze ke všem 
kritikům a naprostá absence humoru. Jak to stojí v Chartě Hamásu: Národ, zasvěcený 
svatému boji, nezná žádnou legraci. Koncept šíření strachu hraje v programu obou 
hnutí rozhodující roli. Úvod Manifestu z 1848 hlásal: “Přízrak obchází Evropu.“   

V mnohém jsou obě hnutí reflexí slabostí západní společnosti. Obě profitují ze sklonu 
západní společnosti k politice appeasementu. Republikánský Řím odkládal 
z obchodních zájmů tak dlouho svou obranu, až stál Hanibal před branami. Dnes se 
kupčí s Íránem, Hamásem, Hisb´alláhem a jinými teroristickými skupinami a 
podceňuje se hrozba islamistů. Islamistický teror je ovšem mnohem děsivější, než ten 
komunistický. 

Strategie strachu však má svou odvrácenou stranu. Produkuje destruktivní vedlejší 
účinky. Každý podezřívá každého a hrozí permanentní vnitřní boj. Nestačí jen 
nenávidět USA a Izrael, boj se přesouvá rovněž na vnitřního nepřítele: íránští šíité 
nenávidí saúdské sunnity, šíité a sunnité se nenávidí a zabíjejí v Iráku, v Libanonu i 
v Gaze, Judeji a Samaří.“

autor (53) vyrůstal v DDR v privilegované rodině spisovatele.

(DIG, časopis Německo-izraelské společnosti, č.3/07, ko)  
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Zobrazit/skrýt komentář | Zobrazit/skrýt větev | Zobrazit vše | Skrýt vše
Re: Chaim Noll: Aura strachu. Co má společného islám a marxismus
(Michal, 25.10.2007 13:43:41) Odpovědět
I dnes obchází Evropou strašidlo. Strašidlo politické korektnosti.
Zobrazit/skrýt komentář | Zobrazit/skrýt větev | Zobrazit vše | Skrýt vše
Re: Chaim Noll: Aura strachu. Co má společného islám a marxismus
(silvie, 25.10.2007 14:25:41) Odpovědět
Vzdyt muslimove chteji pro cely svet "spravedlnost"...
Zobrazit/skrýt komentář | Zobrazit/skrýt větev | Zobrazit vše | Skrýt vše
Re: Chaim Noll: Aura strachu. Co má společného islám a marxismus
(Petr, 25.10.2007 20:09:36) Odpovědět
Ale to samé chtějí i křesťané a židé
Zobrazit/skrýt komentář | Zobrazit/skrýt větev | Zobrazit vše | Skrýt vše
Re: Chaim Noll: Aura strachu. Co má společného islám a marxismus
(citizen, 26.10.2007 11:55:56) Odpovědět
Jako že chtějí kecat lidem do toho, jestli smějí jít na pivo nebo mít doma psa? A když 
někdo vystoupí z církve tak ho zabijou? Jste při smyslech?
Zobrazit/skrýt komentář | Zobrazit/skrýt větev | Zobrazit vše | Skrýt vše
Re: Chaim Noll: Aura strachu. Co má společného islám a marxismus
(jj, 25.10.2007 19:34:50) Odpovědět
A pokud bych měl ještě doplnit podobnosti tak jak Islám (neboli Mohamedánství) ,tak 
Marxismus jsou si podobné k nerozeznání tím že zakladatelem obojího byl jakýsi 
samozvaný prorok který vydal "zjevení" které je jím vyhlášeno za 
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úplné,všeobsahující ,vševykládající ,vševysvětlující a tudíž 
absolutní ,nezpochybnitelné - každý kdo by se snažil obojí zpochybňovat,porovnávat 
s fakty(tj.realitou),či jen se snažit doplňovat(!) je automaticky vyznavači těchto 
ideonáboženství už z podstaty považován za heretika (a tudíž automaticky smrtelného 
nepřítele) který zpochybňuje úplnost těchto zjevených "pravd" ( pro tyto fanatiky je 
největším nepřítelem vždy ten kdo "přestane věřit" )
Zobrazit/skrýt komentář | Zobrazit/skrýt větev | Zobrazit vše | Skrýt vše
Re: Chaim Noll: Aura strachu. Co má společného islám a marxismus
(Daniel Makay, 27.10.2007 9:15:37) Odpovědět
Chtěl bych také zdůraznit rozdíl mezi Římem a západní civilizací. Řím neměl šanci 
protože ať z počátku filozofie kultivovala římany, byl Řím založen na lidských bájích 
a naukách. Západní civilizace ovšem stojí na božských hodnotách a jediném 
správném náboženství jímž je křesťanství. Západní civilizace dnes, žije právě z tohoto 
dědictví. Protože byla morálně založena na desateru a akceptovala duchovní principy 
dané Bohem požívala jako celek nadpřirozeného božího požehnání. Řím postavený na 
svých pohanských premisách tedy neměl šanci na přežití, kdežto západní civilizace, 
kdyby dále respektovala božské duchovní zákony ano.
Zobrazit/skrýt komentář | Zobrazit/skrýt větev | Zobrazit vše | Skrýt vše
Re: Chaim Noll: Aura strachu. Co má společného islám a marxismus
(werbel, 27.10.2007 13:22:57) Odpovědět
Pokladám sa síce za kresťana , napriek tomu si neviem odpustiť otázku: Prečo teda 
Rím padol práve po prijatí kresťanstva a prečo sa zrútila Byzancia , vybudovaná práve 
na základoch kresťanstva? 
Správna odpoveď asi nebude tak jednoduchá , ako by sa mohlo zdať.
Zobrazit/skrýt komentář | Zobrazit/skrýt větev | Zobrazit vše | Skrýt vše
Re: Chaim Noll: Aura strachu. Co má společného islám a marxismus
(12345, 27.10.2007 16:07:38) Odpovědět
chcel by som podotknúť, že západná civilizácia v mnohom stojí práve na tom Ríme, 
ktorý bol podľa Vás slabý...

mimochodom, celá kresťanská oficiálna teológia je bez antickej filozofie nemožná... 
islam je v mnohom podobný ortodoxnému judaizmu...kresťanstvo sa odlišuje tým, čo 
prijalo z gréckej tradície...Ježiš síce v evanjeliách tvrdí, že prišiel Starý Zákon 
naplniť, našťastie však je jeho mierumilovný humanizmus na míle ďaleko od 
krvavého a krutého učenia v Tóre a Talmude, ktoré sú Koránu veľmi podobné...

najvýznamnejším pre kresťanstvo je podľa mňa Pavol, ktorý sa od Starého Zákona 
odvrátil natoľko, že sám mal problémy z Jeruzalemskými nasledovníkmi 
Nazaretského, ktorí boli väčšinou Židia...

pre Európu má väčší význam antické dedičstvo než kresťanstvo, keďže ono samé bolo 
prijaté až v podobe, ktorú mu dal antický vplyv...

p.s.: ktoré "božské duchovné princípy" sú tie, ktoré spasia Európu???
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Re: Chaim Noll: Aura strachu. Co má společného islám a marxismus
(jj, 28.10.2007 18:34:50) Odpovědět
tzv.pavol byl podvodník který rozšířil křesťanství v římské říši aby ji rozvrátil zevnitř 
jakožto nepřítele židů
Zobrazit/skrýt komentář | Zobrazit/skrýt větev | Zobrazit vše | Skrýt vše
Re: Chaim Noll: Aura strachu. Co má společného islám a marxismus
(12345, 29.10.2007 12:53:13) Odpovědět
ak je to ironická poznámka, zrejme ste ma nepochopili...ale možno je to dobrý vtip...

ak to myslíte vážne, nevadí...nájdu sa ľudia, ktorí vraj komunikujú s mimozemšťanmi 
a tiež to myslia vážne...každopádne to stále zostáva byť dobrým (alebo zlým?) 
vtipom...
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