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با نگاھی به طور اجمال به اديان و آئين ھای موجود و باز گشت 
 ھر کدام بنا به نياز جامعه ی به اصل و مبدأ آنھا در می يابيم که

آن زمان، رقابت با اديان موجود و با ھدفی خاص اع�م 
پاره ای از اين اديان مصرف داخلی قوم و . موجوديت نموده اند

در مقابل پاره ای ديگر مورد بھره برداری و . داشته اندای قبيله 
سئواستفاده ی قدرت ھای بزرگ موجود قرار گرفته و با توجه 

ز دھی و نتايج حاصله به دين رسمی يا نيمه رسمی دولتھا و به با
  .قدرت ھا مبدل شده اند

وجود اوھام و خرافات و ترويج خرافه پرستی، با توجه به بنيان 
و تاثير گذاری آن در دوران ھای گذشته و اعتقاد بشر نخستين 

موجودی کام� وابسته و پای بند و مطيع طبيعت بوده به اين که 
گرچه دستمايه و وسيله ی جذب و جلب ھواداران ه ھا، نوع پديد

ولی با توجه به و کشاندن آنان به دنبال دين نوع ظھور بوده، 
شرايط اقليمی و اجتماعی موجود و زادگاه ھر دين و آئين دارای 

  ! شدت و ضعف مخصوص به خود بوده است
اديان ابراھيمی و به ويژه دين اس�م، به دليل ظھور در ميان 

ايل شبانی و شرايط حاکم بر صحراھای خشک و سوزان و بی قب
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علف، از نظر وجود خرافات و موجودات خيالی ھمچون جن و 
  ! پری و غيره از غنای بيشتری برخوردارند

ع�وه بر آن وعده ھای داده شده از سوی رھبران و بنيانگذاران 
  ! نيز جنبه ھای کام� اجتماعی و عمدتا رؤيايی و خيالی دارند

باغ ھای سر سبز، درختان ميوه، خانه ھای چند اشکوبه و از 
ھمه مھمتر، دختران و پسران زيبا روی و سرخ و سفيدی که از 
جماع کردن و لواط دادن نه تنھا سير نمی شوند، بلکه روز بروز 
و به دليل نوشيدن شراب زنجفيل که قدرت باه را افزايش می دھد 

  .حريص تر و حريص تر ھم می شوند
بھشت عشرتکده ايست با غذاھای رنگارنگ، تختخواب ھای 
رؤيايی و آن چنانی، درختان ميوه، قصرھايی چند اشکوبه و 
زيبا که از مرمر و عاج ساخته شده اند، در کوچه باغھايش 
گوھر و زمرد فرش شده است، در جوی ھای ھميشه جاری و 

و از ھمه . روانش شير و عسل و شراب زنجفيل جريان دارد
ھمتر، از حوريان و غلمان ھای فحل و لخت و عريان که م

حوريانی قد بلند، ! ند جماع و لواط دادن ھستند موج می زمھيای
سرخ و سفيد، با موھای بور، پشمان سبز و آبی، پستان ھايی 
برجسته و کال، کمرھايی باريک، ران ھايی سفيد، ساقھايی 

لمان ھايی که کشيده و موزون، فرج ھای تنگ و نوره نديده و غ
با ميان ھايی تنگ بسته، باسن ھايی . سبزه بر پشت لبانش ندميده

گرد و خوش فرم و معقدھايی تنگ که از تنگی، بازار دوات را 
شکسته اند و بر تخت ھايی زرنگار و رختخواب ھايی با پوشش 
حرير و استبراق داراز کشيده و لنگ گشوده اند و له له می زنند 

گردآلود، از فشار قبر و سئوال و جواب ھای تا مؤمنی خسته و 
 و با آنان آن نکير و منکر بگذرد و گام به فردوس برين بگذارد

کند که سالھا و حتی قرن ھا چشم به راھش بوده و انتظارش را 
  .کشيده اند
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تعداد حوريان جماع دھنده و غلمان ھای دست به سينه و مھيای 
 پرھيزگاری که که به ھر مؤمن واست به حدی عمل لواط 

 در ورد،رضايت پروردگار، پيامبر و جانشينان وی را فراھم آ
 پاداش داده  به عنوانتا ھفتاد ھزارھمان قدم اول و بدو ورود،

   .ی شودم
گزارش ھای دقيق و موثق با توجه به حال توجه بفرماييد، 

علمايی چون سيد م� محمد باقر مجلسی، شيخ طبرسی، شيخ 
، محمد ابن يعقوب کلينی، و ھزاران  )ابن بابويه( صدوق 

ديگری که از دامان ايرانی فيلسوف و دانشمند کم نظير و نادر 
علم پرور اس�م ناب محمدی و مذھب انسان ساز شيعه بر خاسته 
و در محضر ائمه ی معصومين که ھر يک بر علوم مدنی و 
لدنی محيط و مسلط و در رديف بزرگترين دانشمندان عصر خود 

که جماع اھل جنت چھل  پرورش يافته اند، مبنی بر اين بوده،
سال به درازا می کشد، تصورش را بکنيد که چه می شود و چه 

  ! می گردد بوده و ھر روزه بر پایبر پادر آن باغ محشری 
  ز ھر سو ناله ی جانسوز حوری

  فشار مؤمنی و زرت و زوری
  ز غلمان چشم ھا از کاسه بيرون

  مرز کوریزده و مانده است در 
  درون معقدش گويی چماق است

   پای گوریقه ی تنگو يا در حل
  

  چه وعده ای از اين بھتر و فريبنده تر؟
آن ھم برای باديه نشينی که در واحه ھای بی آب و علف 

با تابش آفتاب سوزان، شن ھای تفتيده و . روزگار می گذراند
روان، سراب، سرمای شبانه ی صحرا و کوير و ھزاران 

سکوت شب و . تی و ادبار و نکبت ديگر سر و کار داردبدبخ
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در موقع خواب، . آرامش صحرا به وحشت اش می اندازد
شوsيش را بر سر می کشد و خود را به شتر می چسباند تا 
. بادش نربايد و زير توده ای از شن ھای روان مدفونش نسازد
در وقت نياز به ھمخوابگی و عمل جماع نيز، مجبور است به 

ُتر و اsغ و استر و گوسفند و بز متوسل شود و ديو شھوت و ش
  .آلت بلند شده اش را به نوعی آرام نمايد

باديه نشينانی که پيشه شان راھزنی و قتل و غارت است و 
دزديدن زنان و تجاوز به ناموس ھمسايگان و يکديگر را در 
رديف افتخارات خود می شمارند و بدين کار می بالند و مباھات 

  ھم می کنند؟
صحرا نشينان و مردم بی فرھنگی که از تعصب و غيرت جامد 
و خشک، تولد دختر را ننگ خود و قبيله دانسته و به منظور 
نجات گريبان خود از اين ننگ عظما، اين موجود بيگناه را زنده 

  !زنده به گور می سپارند
حال اگر اين وعده ھا، از صورت رؤيا و نسيه خارج و جنبه ی 

يوی نيز بيابند، نور الی نور است و باديه نشين را به انجام ھر دن
  !کار و ھر جنايتی حريص تر می نمايد

ظھور اس�م و پيشرفت برق آسای آن در شبه جزيره عربستان و 
، بر اين پايه و اساس  ای به وسعت آسيا و اروپاسپس منطقه

  :قرار داشت که رھبران آن
و مشرک خود مسايگان کافر   وعده ی غارت و چپاولگری ھ- ١

 در انجام ھر گونه دادند و دستشان رارا به پيروان خويش 
چه اموال به دست آمده اعم از سيم و زر، . گذاشتندجنايتی باز 

زمين، وسائل خانه و کاشانه، واز ھمه مھمتر زنان و دختران، 
 .در بين آنان تقسيم می گرديدغنائم جنگی محسسوب و 

غنيمت گرفته شده از اين پس کنيز خوانده می زنان و دختران به 
صاحب، می ! شدند و به تملک صاحب خود در می آمدند
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توانست آنھا را به ھر نحوی که خود مايل بود مورد بھره 
گر . برداری قرار دھد يا در بازار برده فروشی به فروش برسد

چه ھيچ زنی در اس�م دارای حق و حقوق انسانی نبوده و از 
ر خوردار نيست، کنيزان از آنچه مرسوم و متداول بوده آزادی ب

حفظ نظام برده داری و عدم ! نيز بی بھره و بی نصيب بودند
انسان شمردن کنيزان و زنان و دختران به غنيمت گرفته شده به 
حدی است م�ی مرتجعی چون طالقانی نيز که از سوی به 

نگری اصط�ح روشنفکران ايرانی به روشن بينی و امروزه 
 :معروف و مشھور بوده، در باره شان می گويد

ظر به حفظ در باره زن نگرانی از بی عدالتی است، چون ن « 
ل درباره يک نان می باشد و اين تعادتعادل از ھر جھت ميان آ

 واجب ن و چند کنيز تعادلکه در ميان آ... زن صادق نيست 
ری به و با قدرت جھاد يا خريدا! چون ملک يمين است. نيست

کنيزان يا مشرکانی ھستند که در جھاد اسمی ... تملک امده،
از . به اسارت در امده اند ويا از بقايای بردگان جاھليت بوده اند

نھا ريشه ھای شرک و يا روح بردگی در آنظر اسم، چون 
اسمی ] عدل[تا در محيط ] ھمينطور باقی می مانند[باقيست،

 ھمسريش فراھم گردد و يا ام زادی يازدوده شود و زمينه آ
 ».شود] ک مسلمان باردار گرددمادری که از ي[ولد
ر اين کنيز گذشته از اينکه مانند يک کاsی خريداری شده يا بناب

مورد ھمه نوع  ، استبه غنيمت گرفته شده در تملک صاحب
و جنسی قرار می اخ�قی ضد بھره کشی ھای غير انسانی و 

) ام ولد(عزيزرای اس�م برا ازی سرباز سگيرد تا وظيفه ی 
تا چه رسد . در حاليکه ھمسر نيز محسوب نمی شود. انجام دھد

  !که انسان و آزاد تلقی گردد
به ھر حال، چپاول و غارت مغلوب شدگان و شکست خوردگان، 
قتل عام آنان و به غنيمت گرفتن زنان و دخترانش با مجوز دينی 
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آنھم ! کوچکی نبودرد و خوعده ی و تائيديه ی خدای آسمانی، 
سرزمين سوزان و بی آب و برای ساکنان چادر نشين و بيابنگرد 

اری از يک علفی که امکان ھيچ گونه پيشرفت و برخوررد
  . نبودان فراھم و مھيا شزندگی راحت و آسوده براي

در عربستان آن روزگار، برای اکثريت مردم که زندگی ف�کت 
نه گسترده و ی و شبانی خرد، بار خود را از طريق چادر نشين

راھزنی و قتل و غارت و چپاول به سر می بردند، ھمه ی ک�ن، 
از اين . ھای روان منتھی می شدزارراه ھا به صحرا و شن 

روی، رھبر و پيشوای آئين جديد که در رقابت با دو دين 
ابراھيمی ديگر، يعنی يھوديت و مسيحيت پا به عرصه ی وجود 

و شرعی ی قانونی اغارت و چپاول جلوه نگ، جگذاشته بود، به 
  . داد

جھاد در راه خدا، کشتار مردان و فرزندان ذکور، غارت و 
چپاول مغلوب شدگان و به اسارت گرفتن زنان و دختران و 

به عنوان کنيز و ھمسران  تجاوز و بھره برداری جنسی از آنان
صيغه ای، نه تنھا قبيح و اعمالی ضدانسانی و ضد بشری 

قھار، جبار و خشنودی و رضايت خداوند سوب نمی شد، بلکه مح
توأم با آخرت و  و بھشت .در پی داشترا سخت گير آسمانی 

را نصيب جنايتکاران و قتل عام کنندگان آسايش و ارامش ابدی 
  !می کرد

اولين حرکت و اع�م بر اين پايه و اساس است که می بينيم 
ه کاروان تجاری موجوديت مسلمين از جنگ بدر و يورش ب

و در نھايت به تاراج . آغاز می شودو غارت کاروانيان قريش 
خزائن پادشاھان ايران، فراعنه ی مصر و قيصران روم منجر 
می گردد و تازيان به سروری و آقايی ملل و اقوام مغلوب دست 

  ! می يابند
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که آن !   وعده ی بھشت و زندگی راحت و جاويد در آخرت- ٢
ده ھای شيرين و وسوسه بر انگيزی بوده و ھست ھم مملو از وع

که می توانست و می تواند امت اس�می را به جانورانی درنده، 
. سنگدل و خونآشام مبدل و بدون گفتگو تا قعر دوزخ بکشاند
قصرھا و کوشک ھايی افسانه يی، سفره ھای رنگين، باغ ھای 

سر ميوه، جوی ھای مملو از عسل و شراب و ھزاران دختر و پ
جوان که با اندام و پيکرھايی مرمرين، بر روی تخت ھايی از 
پرقو و خز لميده و آماده ی پذيرايی از مھمانان عاليقدر 

آنھم با ارائه ی سکس و عمليات شھوانی که ! خداوندگار بودند
حتی فکر کردن در باره ی آنان نيز، در زندگی روزمره گناه 

  !ه و عذاب داشتمحسوب می شد و به گفته ی مسلمين کفار
در يک ک�م، اس�م دينی بوده و ھست که با توجه به ھمه ی 
محروميت ھای موجود در صحرای عربستان آن روز، بر وعده 
وعيد ھای دست يافتنی و نايافتنی نيازھای شکم و زير شکم 

  !متکی و استوار است
سی سال حکومت م�يان، يعنی مروجين و ممبلغين دين اس�م و 

رھبران و پيشوايان اين دين و بر خورد سبعانه و جانشينان 
زنان و ثروت ملی مردم، دگرانديشان، ددمنشانه ی آنان با 

بزرگترين دليل و برترين برھانی است که توانسته و می تواند 
ماھيت اين دين و آئين را در برابر ديدگان پژوھندگان و محققين 

  .بگشايد
بی رھبران و فعاsن انق�و بينش امروز که شور بدون شعور 

دوران انق�ب فروکش نموده و بسياری از جنايتکاران و 
آدمکشان حرفه ای ت�ش می ورزند تا دست ھای خون آلود خود 
را مخفی و دامن خود را از لکه ھای خون بيگناھان پاک نمايند، 
به چنين عقايدی دامن زده می شود که گويا آيت هللا روح هللا 

 از روحانيون تند رو شيعه، با اعمال و موسوی خمينی و پاره
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رفتار تند روانه ی خود، چھره ی اس�م ناب محمدی را خدشه 
ادعايی پوچ، بی . دار و زمينه ی بدنامی اش را فراھم نموده اند

معنی و سراپا نيرنگ و فريب که معنی و مفھومی جز 
زيرا بازنگری و مطالعه ی متون بر جای . نداردشارsتانيسم 

 و مرور گذشته ی اين آيين آسمانی، نشان دھنده سبعيت و مانده
خون آشامی پيشوايان و رھبران اين کيش در ھمه ی دوره ھای 

  !تاريخی است
ما بر آن نيستيم تا ھمه ی مسائل و آثار برجای مانده از ھزار و 
چھارصد سال پيش تا کنون اين آئين و شيوه ی دولت مداری و 

يان آن را را مورد مداقه و مو مردم داری رھبران و پيشوا
زيرا نه بضاعتش را داريم و نه وقت و زمان ! شکافی قرار دھيم

از اين روی، تنھا و تنھا به مسئله ی زن، ازدواج و تا . کافی
حدودی ازدواج موقت می پردازيم و ديدگاه و نظريات پيامبر 

ن  تا ناآگاھا.اس�م و امامان شيعی را در اين باره گرد می آوريم
و پيروان ساده دل و فريب خورده ی اين آيين بويژه زنان 

  :مسلمان در يابند که
در اين آيين، بر خ�ف ھمه ی ادعاھای فريبنده و رياکارانه، زن 

بلکه موجودی . از کمترين ارزش و اعتباری بر خوردار نيست
است سفيه، ديوانه، ناقص العقل، ھم دست شيطان، پست تر از 

و اگر به او اجازه ی حيات و !  و غيرهلمار و عقرب و رطي
زندگی داده می شود، صرفأ بدان جھت است که وسيله ی لذت، 

 يعنی ھنگامی که ديو شھوت !شھوترانی و سرگرمی مردان است
در کالبد مرد بيدار می شود و شراره ھا بر جان مرد می اندازد 

يله و آلت تناسلی اش بلند می شود تا عقلش را ضايع کند، اين وس
و ابزار بی ارزش، اعتبار می يابد و کارآيی خود را به نمايش 

مرد می تواند با وارد شدن به کشتزاری که خداوند ! می گذارد
عالميان، ھمه ی سرنوشت و زندگيش را در کف قدرت مرد 
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ناف و گذاشته، و بازی با موھا، پستان ھا و بوسيدن لب ھا و 
 يا لواط با وی، بر ديو حتی آلت تناسلی و در پايان عمل جماع

  !ھمين! شھوت غلبه نمايد
 ھر زمان و به ھر طريق كه ،زنان شما كشتزار شمايند« 

   ١».خواستيد به كشتزار خود نزديك شويد
زن از سوی خداوند ھستی آفرين و عادل و مھربان و بخشنده و 

 مردان  ی معرفي مي شود كه به وسيلهیبه عنوان كشتزار، ...
ی از اين باsتر که نصيب چه افتخار.  شودیمی و آبياركاشته 

  ! شده استزن مسلمانزن، بويژه 
  ی به واسطه، استیمردان را بر زنان حق تسلط و نگھبان« 

 و ھم ،مقرر داشته استی را بر بعضی  كه خدا بعضیآن برتر
 ، آن كه مردان بايد از مال خود به زنان نفقه بدھند یبه واسطه

يع آنھايند كه در غيبت حافظ حقوق پس زنان شايسته و مط
 و آنچه را خدا به حفظ آن امر فرموده نگه ،شوھرانشان باشند

ابتدا آنھا را ‘  كه از مخالفت آنان بيمناكيدی و زنان،دارند
 باز ، كنيدی مطيع نشدند از خوابگاه آنھا دور موعظه كنيد اگر

دند  چنانچه اطاعت كر،مطيع نشدند به زدن آنھا را تنبيه كنيد
 ھمانا خدا بزرگوار و ،ديگر ھيچگونه ستم بر آنھا روا نداريد

  ٢». است نأعظيم الش
اول . ، دو نکته اساسی و قابل توجه به چشم می خورددر اين آيه

اينکه، بر خ�ف ادعای ياوه گويان و مدعيان فريبکار و رياکار 
برابری و مساوات بين زن و مرد و بزک کنندگان چھره ی 

دوم اينکه . محمدی، مردان برتر از زنان ھستنداس�م ناب 
خداوند جھان و سرور کائنات به مردان غيور و متعصب مسلمان 
آموزش می دھد تا نسبت به زنان، يعنی وسيله و ابزار سرگرمی 

                                                        
  .٢٣٢ قرآن، سوره ی بقره، آيه ی– ١
  .٣۴ قرآن، سوره ی نساء، آيه ی – ١
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ستم روا دارند و با شيوه ھای غير انسانی و دفع شھوت خود 
  ! رعب و وحشت و شکنجه، آنان را کنترل نمايند

 شاھد مسلمان بر چھار كه عمل ناشايست انجام دھند ینزنا« 
 چنانچه شھادت دادند آنھا را در خانه نگه داريد ،آنھا بخواھيد

  ١».تا زمان مرگشان فرا رسد
  ! خيلی راحت و بدون دردسر

چنانچه ھمين عمل زشت و ناشايست از جانب مرد مسلمان اتفاق 
ی القضات شرع و بيفتد، چه اتفاقی رخ خواھد و فرمانروا و قاض

  مجری قوانين و احکام شريعت چه وظيفه ای بر عھده دارد؟
 ھر ، كردندیاگر در ميان شما دو مرد مبادرت به عمل زشت« 

 اگر توبه كردند آنھا را به حال خود ،دو را مجازات كنيد
  ٢».واگذاريد

اين نيز تبعيض و بی عدالتی از سوی خداوند و قوانين اس�می 
نشانه ای از برابری کمال عدل است و بلکه  .محسوب نمی شود

 زنان یھر گونه خ�ف جنس! خداوند قادر متعالو مساوات 
اما انحراف مردان از طرف خدا . مجازات مرگ به دنبال دارد

 زيرا بدن زن و آلت تناسلی وی، .استو چشم پوشی قابل بخشش 
صد در صد در تملک مرد و وسيله شخصی ارضاء شھوت 

ليکه آلت تناسلی مردان، وسيله ايست عام المنفعه و در حا! اوست
بنا بر اين می تواند در فرج ھر زنی فرو ! در خدمت اس�م عزيز

اس�م گام رود و سربازانی بيافريند که در راه توسعه و اشاعه ی 
  .بردارند و جھاد کنند

بدھند و بر اين ادعا جز خود  آنان كه به زنان خود نسبت زنا « 
  ٣».ته باشند چھار بار سوگند بخورند نداشیشاھد

                                                        
  .١۵يه ی  قرآن، سوره ی نساء آ– ٢
  .١۶ قرآن، سوره ی نساء، آيه ی – ١
  .۶ قرآن، سوره ی نور، آيه – ٢
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اين ھم نمونه ی ديگر از عدالت و برابری حقوق زن و مرد در 
مرد يعنی مالک، صاحب اختيار و خداوندگار زن، به ! اس�م

او را به مرگ فجيع و . راحتی می تواند به زنش تھمت زنا بزند
فقط کافيست که چھار مرتبه سوگند ياد ! سنگسار محکوم نمايد

  !د و بر بزرگی خداوند شھادت بدھدکن
آيا زنان نيز از چنين حقی برخوردارند؟ آيا با ارائه ی ھزاران 

،  لواط کار بودن سند و مدرک در باره زن باره گی،دليل و
 شوھرشان، قادرند از او ت�ق بگيرند و اعتياد، فساد و فحشاء ی

 فرزندان يا فرزندنشان از شر موجودی فاسد و بيمار نجات
ضای مجازات زندان و اعدام عنصری اخشند؟ تا چه رسد که تقب

  ! چنين را بنمايند
اين واقعيت که زنان نيمی از جمعيت جامعه ی بشری را تشکيل 
داده و می دھند، از سوی ھيچکس و ھيچ مقامی، در ھر موقعيت 
فرھنگی، سياسی، اجتماعی و برداشت فکری و ايدئولوژيکی 

حتی برای مسلمانان دگم انديش . ستقابل انکار و چشم پوشی ني
و شترمرغ ھای مذھبی که پوستين و ردای دلقک مآبانه و خنده 

 مذھبی را بر قامت خود –دينی و نيروھای ملی  آور روشنفکر
آراسته و ت�شی مذبوحانه را آغازيده اند تا با ادعاھای دروغين 
 و خنده آور از اس�م عزيز، چھره ای دمکراتيک، آزاديخواه و

   !طرفدار حقوق برابر و طرفداری از زنان ترسيم نمايند
نيمی از جمعيت فعال جامعه که در طول تاريخ، پا به پای مردان 
ره نورديده و در توليد و باز توليد نعم مادی، تمدن، ھنر و غيره 

امروزه، بيش از ھر زمان  نقش اساسی و سازنده داشته و دارد،
 ی اجتماعی در عرصه ھای و دوران ديگری، با حضور گسترده

مختلف در ت�ش است تا حقوق پايمال شده ی خود را باز ستاند و 
  .احقاق حقوق نمايد
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زنان امروز، با الگو برداری و بکارگيری تجربه ھای مبارزاتی 
دست يابد که حقوقی سده ھا و دھه ھای گذشته، بر آن است تا به 

  !عاصراست، در جھان مبرآورنده ی نيازھای زنحکايتگر و 
و در راه تحقق آرمان ھايی گام  پيکاری را به پيش می برند آنان

 از سوی توليد کنندگان و بازتوليد که ھزاران سالبر می دارند 
اديان پدر ساsر و در پناه مرد ساsر ـ طبقاتی  نظامھای کنند گان

و مذاھب جزم انديش و واپسگرای مرتجع به تعويق افتاده و به 
  .ه استعقب رانده شد

ابعاد اين مبارزه و حضور گسترده ی زنان، در داخل مرزھای 
بر ! جغرافيايی ميھن به مراتب چشم گير و قابل روئيت است

خ�فت محيط خارج از کشور که عده ی قابل توجھی از زنان با 
الگو قرار دادن فرھنگ منحط غرب و مستمسک قرار دادن 

ان ضد بشر، بی بند فساد و فحشاء ی توسعه يافته از سوی م�ي
باری و دست و پا زدن در بات�ق متعفن ھرزه گری را نشانه 
آزادی و ترقی و پيشرفت زن می دانند و به نحوی جنون آميز از 
اين فساد و ھرزه گی حيوان گونه ی خود که کمترين سنخيتی با 

از ديگاه اين دسته از ! مقام و منزلت زن ندارد، دفاع می کنند
ر گرفتن ھای بيشتر و آغوش گشودن ھای زنان، دوست پس

افراطی بر روی مردان و زنان شھوتران و ھوسباز، نشانه ی 
ترقی و تمدن و بر خاستن از ميان خانواده ای با فرھنگ و 

حتی اگر خانواده در بيسوادی محض دست و پا ! روشنفکر است
بزند و پيشه ای جز خدمت به دم و دستگاه جنايکار و تبھکار 

و سرکوب و شکنجه و پرونده سازی برای ری شيعه خليفه گ
  !مبارزان و ميھن پرستان حقيقی نداشته باشد

  !بگذريم
و مذھب شيعه ی ، اس�م  و مذاھب گوناگوناز ميان اين اديان

که روحانيون مرتجع و واپسگرای ) دوازده امامی ( اثنی عشری 
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 وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه، با ايجاد رعب و وحشت،
سرکوب و خفقان، زندان و شکنجه و اعدام، سنگسار و تبعيد و 

ه جايگاقطع دست و پا آن را نمايندگی و پاسداری می کنند، از 
  !ويژه و قابل نگرشی برخوردار است

و مذھب دين اس�م در کشور ستم ديده و ويران شده ی ما ايران، 
ن نمونه ی زن ستيزی ـ به عنوان برجسته تريتشيع علوی، 

 سرکوب و کشتار -ضديت با ترقی و پيشرفت ی ـ زادی کشوآ
شناخته شده و تاکنون دگر انديشان و اقليت ھای قومی و آيينی، 

کام� ضد بشری و تبھکارانه و جنايتکارانه سود ی از روشھا
جسته و در پناه اين روش ھای سبعانه توانسته است تا کنون به 

  !دھدمه اداحيات ننگين و سراپا جھل و جنايت خود 
ضديت با آزادی و دمکراسی، پيشرفت و تمدن، نقد ستيزی و نقد 

  !ذاتی اس�مندگريزی، عدم تحمل دگر انديشی و غيره صفات 
از حق بھنگام رشد می آموزد در دوران کودکی و  ،مسلمانفرد 

 در کهتفکر و انديشه ی آزاد محروم است و به وی می آموزند 
يا به سخنی ساده تر، ! تفکر نکندباره خيلی از مسائل، انديشه و 

  !ھيچگاه در مقام پرسش و سئوال بر نيايد
در sب�ی سطور سوره ھای قرآن، يعنی کتاب آسمانی 
مسلمانان، آيه ھای متعددی وجود دارد مبنی بر عدم تعقل و تفکر 

به ! و شک در باره ی کارھای خداوند و پيامبر برگزيده اش
ل انگيز که ھمه و ھمه کافران، ھمراه تھديدھايی دھشتناک و ھو

  !  مرتدان و از دين برگشتگان را ھدف قرار داده اند
به ھمين خاطر است که يک مسلمان متعصب، به خود اجازه  

! نمی دھد تا قرآن را بطور دقيق و به زبان مادری خويش بخواند
از اين روی به قرائت عربی آن، بدون درک معانی و معنی 

  . ه می کندکلمات اکتفا و بسند
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به ھمين دليل، زمانی که سخن از آزادی زن در چھارچوب 
اس�م و قوانين و احکام آن به ميان می آيد، خبرگان و به 
اصط�ح روشنفکران و متفکران اين آيين دست به جعليات و 
خلق اباطيل و خرده فرمايشاتی می زنند که شنونده را گيج و 

اما از sب�ی خرده ! يدبيش از پيش سر در گم و متحير می نما
فرمايشات و آسمان و ريسمان بافتن ھای آنان چنين استنباط می 
شود که ھمگی به جنس دوم بودن و عدم برابری زنان با مردان 

  ! معتقد و پای بندند
و مسائل اجتماعی مدعی روشنفکری و درگير سياست حتی زنان 

و فرھنگی ای چون مريم رجوی، گوھر الشريعه دستغيب، 
در عين زن بودند بر اين نيز فاطمه حقيقت جو و اعظم طالقانی 

. باورند و می پذيرند که زن موجودی از جنس دوم بوده است
زيرا آنان نيز در نھايت به استناد به قرآن و درک اين برداشت 

زن به خاطر وجود نازنين و قدرتمند مرد و نه « : می رسند که
بنا بر اين نمی تواند » .استبه طور مستقل و برابر آفريده شده 

  . انسانی آزاد و مستقل و دارای حقوق برابر باشد
پروردگار عالميان، زن را ھمانطور که در باs اشاره شد زيرا 

نه بصورت انسان مستقل، بلکه به صورت کاsيی قابل مصرف 
آفريده و در اختيار مالک و صاحب اختياری به نام مرد قرار 

آنھم به ! ھره برداری شھوانی و جنسی نمايد تا از وی بداده است
  !ھر گونه و شکلی که دوست دارد و می پسندد

د آنگونه که می خواھيد زنان کشتزار شمايند، به کشتزار خو« 
   ».وارد شويد

تکميل کننده ی اين دستور و فرمان خداوندی، آيه ی سوم از 
سوره ی نساء است که بی ارزش بودن زن و ارزش کاsيی وی 

ا آنھم در حد بنجل ترين و ارزان ترين کاsھا به وضوح نشان ر
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و دو تا دو تا  از زنان ھرچه خوش داريد بگيريد، « ! می دھد
  ». تا بگيريدسه تا سه تا و چھار تا چھار

 آيت هللا محمود ح�وت و شيرينی اين آيه به حديست که 
  مذھبی و–پدر روحانی و پيشوای بوقلمون ھای ملی ، طالقانی

تندروان مذھبی ظاھرا آزاديخواه و برابری طلب که خود نيز 
مدعی روشنفکری دينی و طرفدار قسط توحيدی و ھوادار 

را نيز به  یاستثمارضد  و ی اصط�ح ضد استبدادمبارزات به
اين آيه با «  : تا مدعی شود و بنويسد کهتعريف و تمجيد واداشته

دد تا م راه تع ھ!!غت خاصی، ھم ازدواج را محدود کردهب
  » .ارده و تجويز کرده استرا باز گذچھار 

به ياد گفته ی يکی از دوستان می افتم، که در ھمان آغاز انق�ب 
 و روی کار آمدن م�يان وابسته به دستگاه خليفه گری ١٣۵٧

شيعه، با به سخره گرفتن اصط�حات و واژه ھايی چون شيطان 
ه ای از م�يان و بزرگ و امپرياليسم و غيره از سوی پار

  :طرفداريشان از زحمتکشان و محرومان جامعه گفت
  !حتی پدر طالقانی. آخوند مرتع است -

آيت هللا سوپر انق�بی و عدالت جو که با ھمه ی ادعاھای ن اي
عدالت جويانه و آزاديخواھانه با زيارت و م�قات عارف 

ه  کجماران شارژ می شد و نيرو می گرفت نيز بر اين باور است
! به دليل نقض فيزيکی زنان، مردان بر نان برتری و تفوق دارند

زيرا به عقيده ی ابوذر زمان و مجاھد نستوه، ارگانيسم زن و 
تغييرات اخ�قی و شخصيتی وی به عنوان يک موجود انسانی، 
نه به وسيله ی مغز، بلکه توسط رحم و محل شکل گيری و رشد 

   . شودنه ماھه ی فرزند، کنترل و اداره می
م�حظه می کنيد؟ بر سلسله ی عصبی و ساير اندام ھای زن، 

  ! نه مغز. رحم فرمانروايی می کند نه عقل

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ١٧

جای شکرش باقی است که حضرت آيت هللا اندکی پايين تر 
ده و مدعی نشده که تمام ارگانھای زن توسط آلت تناسلی و نسري

 زيرا !از ھمه مھمتر چوچوله ی او کنترل و فرماندھی می شود
 با ھمه ی عقده ھای اديپی و و نياکان شھوت ران و منحرفش او

خود ی ناپاک و کج انديش زن ستيزانه ای که در ذات و جوھره 
در موقع ھمخوابگی با زن و عمل جماع، تا بدانجا می دارند، 

رسند که بوسه زدن بر آلت تناسلی زن، ماليدن و ماساژ دادن آن 
آمده کردن زن و لذت بيشتر، نه و بازی با چوچوله را با ھدف 

بلکه برای اين کار ! تنھا واجب و امری ضروری می دانند
  ! ھزاران دليل پزشکی و روان شناسانه نيز می تراشند

آيت هللا استثمار شکن و ضد تحمق و اوھام گرايی و خرافات، در 
  :ادامه سخنان گھربارش مدعی می شود که

 و وضع اجتماعی پايه برای مردان از جھت ساختمان طبيعی« 
رست بر ھمين پايه مردان تکيه گاه و سرپ. ی برتريست

  ».زنانند
تصور می رود که با ھمين جمله ھا و نمونه ھای گزيده شده، از 

طلبی خداوندی و آزاد انديشی به عدل و مساوات و برابری 
  .ط�ح روشنفکران دينی حيرت زده و متعجب شده باشيداص

ررسی و مطالعه ی بيشتر در باره قوانين و بنا بر اين ادامه ی ب
در احکام اس�می و نظريه اس�م شناسان و مروجين اين آيين 

را به عھده ی باره ی نيمی از جمعيت شش ميلياردی جھان 
خودتان می گذاريم و به بحث اصلی يعنی مسئله زن از ديدگاه 

 موجود تنھا وسيله لذت واين ائمه ی دين و بررسی اين امر که 
 !تفريح و جماع مردان بوده و ھست می پردازيم

ُو انکحوا اgيامی منکم و الصالحين من عبادکم و امائکم ان «  ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ّ ُ َ
ٌيکونوا فقراء يغنم هللا من فضله و هللا واسع عليم ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ُ َ.«١   

                                                        
   ٣٢ قرآن، سوره ی نور، آيه – ١
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بايد وسيله و امکان ازدواج مردان بدون زن و زنان بدون ( 
الح را مھيا کنيد و چنانچه تھيدست شوھر و بردگان و کنيزان ص

و نيازمند باشند، خداوند از فضل و رحمت خويش آنان را بی 
  .)نياز می سازد و خداوند گشاينده و داناست

چون خود به اندازه ی کافی !  به تفسير و شکافتن آيه نيستنيازی
  !روشن و گوياست

 تنھا ذکر اين مسئله sزم است که رھبران و پيشوايان دينی،
ھيچگاه و در ھيچ زمانی، به ھمين توصيه ھای آبکی نيز وقعی 

سفيھان و جھل ! ننھاده و در ازايش تره ھم خرد نکرده اند
اندکی در باره ی گذشته و . را بنگريدانديشان حاکم بر ايران 

غارتگری و چپاولگريشان را از نظر دور ! حال آنان فکر نماييد
گدايان ديروز، چگونه با مداريد و ببينيد که روضه خوانان و 

چنگ انداختن بر ثروت ھای ملی کشوری ثروتمند و مردمی 
محروم و زحمتکش، به چه ثروت ھای باد آورده و اندوخته ھا و 

  !گنجينه ھای افسانه ای و باور نکردنی ای دست يافته اند
در مقابل به اوضاع نابسامان مملکت امام زمان، امت پيامبر، 

 ائمه و بويژه جوانان ايرانی نيز توجه مريدان و دوستداران
کدام يک از اين زالوھای خون آشام و کفتار صفتان ضد ! نمائيد

به حال و آينده ی دختران و پسران جوان اين سرزمين مردمی 
ه و توصيه ی  تا به گفت و غم شان را می خورند؟می انديشند

ه باشند؟ از ان طرف، فضل و رحمت و دپروردگارشان وقعی نھا
بی اين توده ی عظيم حال  است تا شامل کرم پروردگارشان کجا

 توده ی سرنوشت و بدون آينده ی روشن و مشخص گردد؟
جوانانی که بيکاری، نداری، ظلم، بيداد، سرکوب، شکنجه و 
اعدام رژيم م�يان را ھر روز تجربه می کنند و در برزخ مرگ 

ينده ی خود و زندگی روزگار می گذرانند و کمترين اميدی به آ
  !ندارند
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حال ببينم که چرا و به چه دليل خداوند سبحان به فکر ازدواج 
  زنان بی شوھر و مردان مجرد می افتد؟

روايت شده است چون آلت مرد برخاست، دو ثلث عقل وی ( 
و من شر : می رود و در تفسير قول خدای تعالی که فرموده
اين است که غاسق اذا وقب وارده شده که يکی از تعابير آن 

  ١.)آلت ھرگاه که بر خيزد يا داخل شودشر 
پس ھدف و توصيه در امر ازدواج، جلوگيری از وقوع يک شر 

عامل شر و فتنه . و غائله و پيشگيری داھيانه از يک فتنه است
اين عامل دارای . نيز از قبل شناسايی و مشخص گرديده است

 در دوران پيشينه و سوابق مشخص و معينی است که علمای دين
نوجوانی و جوانی و پيش از آنکه مصدر امری قرار گيرند و به 
نيابت و وsيت دست يابند، يعنی دوران طلبگی با آن آشنايی 
کامل دارند و شر آفرينی و فتنه بر انگيزی اش را به شخصه و 

  !بطور مستمر تجربه نموده اند
ق و من شر غاس« . مشکل عمده و شر آفرين، آلت مردانه است

يعنی چون بر خيزد و داخل شود، مسئله ای کوچک و » اذا وقب 
چون در غير اين صورت دليلی ! قابل اغماض نبوده و نيست

نداشت که خداوند عالم، رسيدگی به امور کھکشان ھای بيکران 
و تقسيم رزق و روزی موجودات زنده و ھزاران گرفتاری و 

رئيل را به مصيبت ديگر را رھا و امين خود، يعنی حضرت جب
صحرای عربستان بفرستد تا خطر موجود را به آخرين رسول و 
فرستاده ی خود که منجی بشريت است، اب�غ و گوش زد نمايد 
تسريع نمايد که به مجرد برخاستن و نيم خيز شدن، به محلی 

  ! داخلش کنيد و گريبان خود را از فتنه و شرش برھانيد
!  خاصی برخوردار استپس آلت تناسلی مرد از اھميت و تقدس

تحريکش ننمودم و زمينه ای فراھم نياورد تا ! بايد مواظبش بود

                                                        
   معراج السعاده– ١
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ھمانطور که رعايا وظيفه دارند در ! خشمگين و عصبانی شود
مقابل خلفای هللا و پادشاھان زورگو و ستمگر مطيع و سر براه 

  !باشند و جز در مسير رضايتش گام برندارند
 مردانه، تا بدانجاست که اگر خطر و فتنه انگيزی آلت نرينگی

از جای برخاست و در مرتبه ی قيام جای گرفت، خدای ناکرده 
شھوت بر انگيخته شد، فيل ھم جلو در نتيجه ی طغيان يعنی 

در مرحله نخست به مرکز فرماندھی بدن، يعنی ! دارش نيست
عقل ھجوم می برد و قدرت تصميم گيری را از انسان سلب می 

  . کند
بدان  مردانه، از چنان قدرتی برخوردار است که اگر ذکر يا آلت

توجه ای نشود و مورد بی مھری بيشتر قرار گيرد، ممکن است 
و متعصب  جليل القدر انمزاحمت ھايی برای حاکميت و پيشواي

و از آنجا که چھره ی . مسلمين فراھم آوردو آخرت فروش 
من ظاھری اس�م عزيز نبايد خدشه ای ببيند و گردی بر دا

مواظب کبريائيش بنشيند، بر پيشوا و حاکمان وقت است که 
جنبش و حرکتھای مشکوک اين آلت خبيث باشند و به سرعت آن 

  ! را به سويی ھدايت نمايند که دلخواه اوست
ھدايت و رھبری آلت تناسلی مرد بسوی ھدف دلخواه و مورد 
 پسندش، باعث می گردد تا از فتنه ھای ديگری نيز جلوگيری به

زيرا پس از ھمخوابگی مرد با زن که با ھدف ! عمل آيد
پيشگيری از فتنه صورت می گيرد، رحم، يعنی مرکز فرماندھی 
زن و محلی که حکم مغز اين موجود نيمه انسان را دارد نيز 

  .مشغول و خطر وقوع فتنه ای از نوع ديگر از ميان می رود
جه اول از آنجا که غارتگری و چپاول، وظيفه ی اصلی و در

رھبران و پيشوايان دينی و مذھبی است و نمی توانند دمی از آن 
جامعه زمينه ی رشد و استمرار فساد غافل بمانند، بھتر است تا 

فساد و ! را فراھم آورند و با ھمه ی توان به آن دامن بزنند
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فحشاء ای که می بايست در خفا و دور از ديدگان کور 
ه و محرومی که فقر و گرانی حکومتيان و نه توده ی زجر کشيد

و پوست و استخوان و نکبت و ادبار خ�فت اس�می را با گوشت 
  . به حيات خود ادامه دھدخود حس می کنند، رشد و

چند لحظه ای دست از تعصب ھای خشک و سبکسرانه بداريم و 
تا ببينم و . عقل بسپاريمکنترل رگ ھای گردنمان را به مھار 

ء ی حاکم بر ايران اس�می، امارات متحده فساد و فحشابدانيم که 
سرشار نفت ھای روت که از ث... ی عربی، عربستان سعودی و 

و گاز برخوردارند و ظاھرأ بر اساس قوانين شريعت مبين، با 
فحشاء مخالفند و حدود و تعزيرھای اس�می ش�ق و سنگسار را 

 و !به اجرا در می آورند، در کمتر کشوری به چشم می خورد
بلکه با آيين ! اين امر مربوط به ديروز و امروز و فردا نيست

جھانشمول اس�م و شيوه ی دولت مداری، ھمه ی خلفای هللا، 
پادشاھان اس�م پناه و مروجين و پيشوايان اين کيش گره خورده 

به نحوی که به راحتی و آسانی دست از گريبان توده ی ! است
  !مردم فقير و محروم بر نمی دارد

 ديدگاه و نظريه ی زن کاsيی اس�م عزيز و تبليغات شھوانی از
در جھان آن در طول تاريخ که بگذريم، مشاھده خواھيم نمود که 

يک قطبی امروز، با ھمت و ت�ش شبانه روزی سردمداران 
کشورھای سرمايه داری و پيشرفته ی صنعتی، زن بيش از ھر 

رت سکس به يکی زمان و دوران ديگری به کاs مبدل شده و تجا
 شده و سودآورترين رشته ھای تجاری تبديلاز پر رونق ترين 

کشورھايی سردمداران و دست اندر کاران به طوريکه . است
که کشورشان نقش پل چون اسرائيل و امارات متحده ی عربی، 

 و بازارمصرف که ھماناانتقال اين کاs به بنادر  عبور را در
ساsنه بازی می کند، ، ست اجھانمعروف فاحشه خانه ھای 

   !به جيب می زنندای ثروت ھای ھنگفت و چندين ميليونی 
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بر اساس آمار و ارقام منتشره از سوی پاره ای از سازمان ھا و 
محافل مترقی و مدافع حقوق انسان ھا، ز کشور امارات متحده 
ی عربی و بازار برده فروشی فجيره که ساsنه تعداد زيادی از 

 و پسر ايرانی در آن به فروش می رسند که جوانان دختر
بگذريم، سھم دولت مردان اسرائيلی که مرکزی در صحرای 
سينا و در مجاورت مصر را به اين کار اختصاص داده اند، از 

  ! اين ثروت باد آورده بيش از ديگران است
مردان مرتجع و دست کشورھای عقب مانده ی صنعتی و دولت

ان راحتی و سادگی که مواد اوليه و خام  نيز به ھمنشانده ی آنان
کارخانه ھای صنعتی غرب را تأمين نموده و از کيسه ی خليفه 

بی بھای مزدوران و کار ھای دردمند و زجر کشيده و نيروی 
زحمتکشان سرزمين ھايشان، با قيمتی ارزان در اختيار 
اربابانشان قرار داده و می دھند، کاsی مورد نياز بازار جديد را 
نيز تھيه و با دست و دل بازی به بازار پر مصرف آن سرازير 

به ديگر سخن، از آن جا که خدای سرمايه، به چيزی ! می کنند
غير از سود آوری و درآمد بيشتر از ھر راه ممکن نمی انديشد و 
به خاطر اين سود دست به ھر جنايت و اعمال ضد بشری و غير 

سودجو و منفعت طلب ايان انسانی می زند، دولتمردان و فرمانرو
ن و  به دsل ھا و قرمساق ھای مدر راکشورھايی چون ايران

از تعداد و به ديگر سخن،  !امروزين اين بازار مبدل کرده است
شمار زنان و دختران فراری و تن فروش شھرستانھا و ام القرای 
اس�می، يعنی مرکز خ�فت دستگاه خليفه گری شيعه که 

ه اخبار و اط�عات منتشره در باره وضعيت بگذريم، با توجه ب
زنان و دختران ايرانی و خريد و فروش آنھا در بازارھای برده 
فروش پاکستان، امارات متحده ی عربی و ساير شيخ نشينی ھای 
کناره ی جنوبی خليج فارس، در می يابيم که ولی امر مسلمين و 

ھموار  مافيای پيرامون وی که خود را جھان و پيشوای شيعيان
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ی ، با ھمه  می دانندکنندگان راه ظھور مھدی صاحب الزمان
سبعيت و درنده خويی ھايی که در حق ملت زجر کشيده و در بند 

پادوھای ناچيز، پا اندازھای بی ارزش، ايران روا می دارند، 
جاکش ھای ارزان قيمت و قرمساق ھای خوار و ذليل فاحشه 

ر چند که دم ھ! يش نيستندخانه ھای بزرگ دنيای سرمايه داری ب
زنند و قوانين و احکام عھد دقيانوس از اس�م ناب محمدی می 

  !دارندمی را در حق ملتی دردمند و با فرھنگ روا 
خدای سرمايه، نه تنھا آنان را به قسی القلب ترين، جنايتکارترين 

تبديل و خدای و دين و آئين روی زمين و تبھکارترين موجودات 
ار به کرنش در برابر خود و در آورده و وادشان را به زان

 به ، بلکه خودشان را نيز با ھمه ی ادعاھا و زاھد نمايی ھانموده
ھر چند که آنان می توانند . دsلی محبت و جاکشی واداشته است

و من شر غاسق « با تفسير و شکافتن ھسته ی اصلی و گوھری 
ھايی خويش  به توجيه اعمال خود بپردازند و ھدف ن»اذا وقب 

را پيشگيری از بلند شدن آsت تناسلی مردان و رفع فتنه در عالم 
که زمانی شعار محوريشان بود و عربده کشان اع�م می کردند 

  !  بخوانند»جنگ، جنگ تا رفع فتنه در عالم « 
وضعيت موجود ايران و بات�ق متعفن و گنديده ای به نام جامعه 

در نظر بگيريد و با شدت و ی اس�می و حکومت امام زمان را 
ضعف به تمامی کشورھا و سرزمين ھای اس�می از افغانستان و 

 و از افريقا تا شبه جزيره بالکان ،بنگ�دش و پاکستان تا نيل
تعميم دھيد تا دريابيد که زنده ياد ايرج ميرزاء بی دليل و از 

  :روی باد معده نسروده است که
  جز گه گند و کثافات چيزی

  ن شھر نديدم بندهاندر اي
  ھر کجا شھر مسلمانان است

  از گه گند بود آکنده

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٢٤

با اين پيش در آمد، می پردازيم به بيان خصوصيت و مشخصه 
  .ی زن از ديدگاه بزرگان و پيشوايان دين اس�م

آيا می خواھيد بھترين زنان را به شما معرفی : پيامبر فرمود« 
رين زنان کسانی بھت: فرمود! آری يا رسول هللا: کنم؟ گفتند

ھستند که بچه زياد می آورند و با عاطفه و محبت و عفيف و 
پوشيده ھستند، در خانواده اش عزيز و محترم و برای شوھر 
متواضع و فروتن می باشد، شوخ و اھل مزاح است و نسبت به 
مردان پوشيده و خود دار می باشد، به سخن شوھر گوش فرا 

، در خلوت خودش را برای می دھد و فرمانبرداری می نمايد
  ١».يد و چون مردان ترک زينت نمی کندھمسرش می آرا

 فعال جامعه و می بينيد که زن، به عنوان نيمی از جمعيت
 علم و  پا به پای مردان در توليدموجودی که در طول تاريخ

دانش و نعم مادی شرکت جسته و در خ�قيت ھای اقتصادی، 
، در نظر گرفته نمی م گرفتهسياسی، ھنری، فرھنگی و غيره سھ

لياقت بر خورداری از حقوق برابر و ھمگامی با مردان را . شود
برده ايست که بايد مطيع، فرمانبردار و تو سری خور ! ندارد

آفتاب و مھتاب چھره ی پوشيده و اغوا کننده اش را . مرد باشد
! موھای زائد بدنش را بزند! در اندرونی و پستو بماند! نبينند
با بدنی معطر و سر و رويی آرايش . آرايش بنمايد! م بکندحما

سکس ارائه . رختخواب را گرم نگاھدارد! کرده به بستر برود
به ھمه ی خواھش ھای نفسانی و شھوانی سرور و موsی . بدھد

 و ھمانند ماشين جوجه کشی به .خود، يعنی مرد پاسخ گو باشد
  .ردتوليد بچه و پرورش مسلمانان جوان ھمت بگما

                                                        
برای اط�ع بيشتر، باب ھای رغبت به ازدواج، .  مکارم اsخ�ق، شيخ طبرسی– ١

ز اين ا... انواع زنان و اخ�ق شان، آداب زفاف و آميزش، برکت و شومی زن و 
  !انديشمند بزرگ و نابغه ی عصر عالم اس�م را مورد مطالعه و بررسی قرار دھيد
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چون آفتاب و مھتاب در کمين ! اين موجود، حق تحصيل ندارد
چون . جويد کارھای توليدی و تحقيقاتی شرکت درنبايد . اند

ھميشه در حجابی تيره و . مردان غريبه صدايش را می شنوند
چون به گفته ی سيد ابوالحسن بنی صدر، اين . تار مستور باشد

لين رئيس جمھور م� و م� زاده ی بی عمامه و عبا و او
از موھايش اشعه ای ساطع می « حکومت جھل و جنايت، 

که مردان کمر سست و بی بند شلوار مسلمان و زاھد پيشه » شود
   .ی رياکار را از راه به در و به دنبال خود به جھنم می کشاند

زن . زن خوب و زن بد قيمت ندارد: امام جعفر صادق فرمود« 
 تر است و زن بد از خاک ھم پست خوب از ط و نقره با ارزش

  ١».تر می باشد
ميزان خوبی و بدی، ھمانست که در قرآن و سخنان حکمت آميز 

زنان شما کشتزار شما « . پيامبر و بزرگان دين آمده است
به ھر طريق و ھر طور که دلتان خواست و ميلتان ! ھستند

کشيد به آن وارد شويد و در حد توان و بضاعت  جنسی تان در 
  »!آن بذر پاشی کنيد تا رستگار شويد

  زن خوب و فرمانبر و پارسا
  کند مرد درويش را پادشاه 

با بدن . زن خوب، در مرحله نخست بايد يک برده سکسی باشد
تمامی اندام ھا و اجزاء ! تميز و معطر وارد رختخواب شود

شھوت انگيز بدنش از قبيل لب ھا، گردن، سينه، پستان ھا، ناف، 
 ھا، معقد و آلت تناسلی اش را به ھمراه ناز و عشوه و کپل، ران

                                                        
از اين دانشمند اس�می و ھمين ). ابن بابويه ( شيخ صدوق .  من sيحضره الفقيه– ١

مطالعه کنيد تا بدانيد که جھان اس�م ... منبع، باب ھای نکاح، جماع، آداب نوره کشيدن و 
آنگاه در خواھيد يافت که . فانی را در دامان خود پرورش داده استچه نوابغ و فيلسو

غرب وحشی و کافر کيش، اگر از وجود اين علمای بزرگوار و آثار علمی شان بھره می 
خدا به  !گرفت، تا کنون به کجا رسيده و به چه پيشرفت ھای شگفت آوری دست يافته بود

  !بشريت رحم کرد
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لوندی و کرشمه و کلمه ھا و جمله ھای عاشقانه و تحريک 
ھمه مھارت و فن آوری ھای ! کننده، در اختيار مرد قرار دھد

سکسی اش را بکار گيرد تا مرد را به اوج لذت و بھره برداری 
چون ! باشدخانه دار ورزيده و با تجربه ای ! جنسی برساند

  !ماشين جوجه کشی بچه پس بيندازد
در غير اين صورت، اگر به ھزاران ھنر و دانش آراسته ! ھمين

از خاک راه ھم بلکه نه تنھا ارزشی ندارد،  . باشد، ارزشی ندارد
  !استو بی بھا تر پست تر 

خوبی و بدی، زيبايی و زشتی زن، از نظر نابغه ی بزرگ دنيای 
يعنی امام بنيان گذار مکتب جعفری، اس�م و مذھب تشيع و 

جعفر صادق، ع�وه بر سکسی مطبوع و شھوت برانگيز، اثر 
درمانی و ابت� به امراض مضر و خطرناک را نيز می تواند در 

يعنی می تواند چون پر خوری انجير و نوشيدن ! پی داشته باشد
  ! خناق و مرگ را به ارمغان بياورد،قطره ای زھر

را قطع و ) عفونت ( زن زيبا رو، بلغم : ودامام صادق فرم« 
   ١».باد سودا را تحريک می کند) زشت منظر ( زن تيره چھره 

اين اراجيف و ياوه گويی ھا را که از مغز نابغه بزرگ اس�م 
  ! تراوش نموده در قوطی ھيچ عطاری پيدا نمی کنيد

، ھمگامی، ھمراھی، حق ، ذکاوت، توانايیانسانيت، ھوشمندی
 ميزان کاريی و نقش سازنده ی زن در جامعه و در  وطلبی

کام� ... زمينه ھای فرھنگی، اقتصادی، سياسی، توليدی و 
 –ّناديده گرفته می شود و آنچه مد نظر اين پيشوای بزرگ دينی 

تحريک و اندام متناسب  ،مذھبی است، ھمانا زيبايی ظاھری زن
ل عروسکی يعنی وی به دنبا! کننده ی ھوس و آلت تناسلی است

                                                        
، دارنده اصول کافی و ديگر آثار )کافی (  يعقوب کلينی شيخ محمد ابن.  فروع کافی– ١

برای اط�ع بيشتر، . گرانبھا و ارزشمندی در تفسير و تشريح اصول جھانشمول اس�می
جلق زدن ( ، جماع، مساحقه )صيغه ( از ھمين کتاب، فصل نکاح، باب ھای نکاح، متعه 

   !را مورد مطالعه قرار دھيد... و ) 
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تش خاموش کردن آتش شھوبرای ی و ابزاروسيله می گردد که 
را ارضاء نکند و آن را مبارک ايشان مبادا که آلت تناسلی . باشد

ساير شيعيان و ! واداردبه سرکشی و تمّرد در برابر خدای قھار 
دوستداران ائمه نيز بايد از ايشان تبعيت نمايند و زنانی برگزينند 

شراره ھای سرکش شھوتشان را سرد ود نه تنھا که با زيبايی خ
مبادا که . نمايد، بلکه درمانگر بلغم و عفونت بدنشان نيز باشد

خلفای آلت تناسلی شان بر خيزد و فتنه ای برانگيزد که دامان 
  !کند کارستانرا بگيرد و کاری زمين کره بر روی خداوند 

. ت کردبه امام صادق شکاي) عفونت ( شخصی از غلبه بلغم « 
آيا ھمسری داری که تو را راضی و خشنود : آن حضرت فرمود

پس برو ھمسری اختيار کن و : فرمود! کند و بخنداند؟ گفت خير
  ١».آن سبب می شود که بلغم از تو دفع شود

جالب توجه است که مراجعه کنندگان نيز با روحيه و اخ�ق 
از ظلم و ھيچ کدام ! پيشوايان خود آشنايی و اط�ع واثق دارند

معضل و ! از گرانی و کمبود نمی نالند. ستم شکوه ای ندارند
مسئله غامض و sينحلی در جامعه ی پيرامونی خود مشاھده 

آنچنان در دريای عدل و داد اس�می غرقند و از ! نمی نمايند
! علم و دانش و تمدن برخوردارند که نگو و نپرسدستاوردھای 

سائل جنسی و دردھای حاصله تنھا مشکل و گره ناگشوده شان م
از عدم برخورداری از سکس و رسيدن به کعبه ی مقصود 

اينست که صبح زود به خدمت حضرت امام که متخصص ! است
و کارشناس اين مسائل است می رسند و از راھنمايی ھا داھيانه 

دست به زانو می نشينند و سراپا گوش ! ی ايشان بھره می برند
ر شمردن خصوصيت زنان شھوت بر می شوند تا امام ضمن ب

انگيز و ارضاء کننده، شيوه بھره برداری و استفاده از اين وسيله 
  !ی ارضاء شھوت را بدانان بياموزد

                                                        
٢ –sمنبع با .   
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و از آنجا که ھر کسی بر ظن خود، سخنان نغز و گھربار بر 
زبان می آورد، امام اول شيعيان که از قدی کوتاه و چھارشانه بر 

 را در ھم آغوشی و ھمخوابگی با خوردار بوده، لذت بيشتر
زنانی چون خود می يابد و مرغ دلش به سوی چنين زنانی پرواز 

  ! می کند
ھر کس بخواھد ھنگام جماع لذت : امير مؤمنان علی فرمود« 

بيشتر ببرد، زن کوتاه قد و چھارشانه گندمگون بگيرد، چنانچه 
  ١».لذت بيشتر ببرد، مھرش بر عھده من است

ن بھشتی، بر اساس اندازه و مشخصاتی که م� حضرت با حورا
محمد باقر مجلسی و ديگر محققين و بزرگان دنيای اس�م، پس 
از سفر به فردوس برين و بازگشت از آن سفره پر مخاطره به 
رشته ی تحرير در آورده و در اختيار امت اس�می قرار داده 

اين  ؟به چه ميزان لذت خواھند برد؟ اند، چه خواھد کرد
آن ھم بدين . معماييست که تنھا قادر متعال قادر به حل آنست

طريق که پس از گذشت ميليونھا سال، مجبور است دوباره در 
کارگاه خلقت را بگشايد، پشت چرخ کوزه گری بنشيند و 

 خلق نمايد ،حوريانی در اندازه و شکل و شمايل دلخواه حضرت
جماع خود تا حضرتشان در بھشت برين و جوار حق تعالی از 

بعيد نيست که گر نه ! ند و سرخوش و سرمست بخرامندنلذت ببر
د و چون آلت لغم روزگارشان تيره و تار گرداز فشار سودا و ب

تناسلی مقدس و پر برکتشان بلند شود، کله ی بی مقدار ھمه 
ه و مثل  را مانند مردان طايفه ی بنی قريضساکنان باغ ملکوت

  ! فرمودسر گنجشک از تن جدا خواھند 
زن موجودی است که در ھمه ی احوال بايد مطيع و فرمانبردار 

تا خدای مرد ساsر و خلفای زن ستيزش را به ! شوھر خود باشد
درجه و ميزان اين . خشم نياورد و خاطر مبارکشان را نيازارد

                                                        
  .شيخ طبرسی.  مکارم اخ�ق– ٣
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سرسپردگی و تسليم برده وار چقدر است؟ از آنجا که  وظيفه ای 
ناسلی مردان، برای زن تعيين و جز ھمخوابگی و مھار آلت ت

مشخص نشده است، وی وظيفه دارد تا در حالت و ھر زمانی بند 
بدون ھيچ عذر و بھانه ! تنبان در دست و آماده به خدمت باشد

تا بدان جا که سوار بر مرکب نيز نبايد دچار غفلت و نسيان ! ای
بدين معنی که با ! گردد و وظيفه ی خطيرش را از خاطر ببرد

ره ی شوھر و مشاھده ی آلت بر خاسته اش، می بايست از اشا
حالت بھره برداری و عمل ! مرکب پياده و آماده ی جماع گردد

زيرا اوست که به ! شھوانی نيز به اراده ی مرد بستگی دارد
فرموده ی خدای عالميان تصميم می گيرد از کدام سوی و به چه 

  !و نشاندطريقی وارد کشتزارش گردد و آتش شھوتش را فر
من خود را ! يا رسول هللا: خوله به نبی اکرم عرضه داشت« 

برای شوھرم ھمچون عروس که به زفاف می رود، معطر و 
. آراسته می کنم و به بسترش می روم و او به من پشت می کند

به . باز به من پشت می کند. دوباره به طرف صورت او می روم
 دستور می فرماييد؟ چه. نظرم می رسد که از من ناراحت است

خوله . از خدا بترس و از ھمسرت اطاعت کن: پيامبر فرمود
خوراک تو : حق من بر گردن او چيست؟ حضرت فرمود: پرسيد

را از ھر چه خود می خورد، تامين کند و آنچه می پوشد برای 
! تو نيز بخرد و سيلی به صورت تو نزند و داد بر سرت نکشد

:  چيست؟ رسول خدا فرمودحق شوھر بر من: خوله پرسيد
بدون او از خانه بيرون نروی و روزه مساحبی بی اجازه او 
نگيری و بدون اجازه او از خانه اش صدقه ندھی و اگر سوار 

  ١».مرکب باشی و تو را بخواند، برای جماع اجابت کنی
خداوند تبارک و تعالی، پيامبر و جای شکرش باقی است که 

حل مسائل سکسی و  وظيفه ی خطير امامان شيعه را بر گزيد تا

                                                        
   . شيخ طبرسی.  مکارم اsخ�ق– ١
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 اعمال وپاسخ به سئوالھای مسلمين در باره ی ھمخوابگی و 
  !احکام جانبی آن را به نحو احسن بر عھده بگيرند

از سوی ديگر، sزم است تا مراتب قدر دانی و امتنان خود را 
. به جای آوردنسبت به دانشمندان و انديشمندان بزرگ ايرانی 

تراوش ھای گند و متعفن زن ستيزانه ی خود را زيرا اگر اينان 
در عين شھوترانی و بی بندباری ھای حيوانی شان به رشته ی 
تحرير در می آوردند و چون مجموعه ای مشمئز کننده به يادگار 
نمی گذاشتند، معلوم نبود که امروز چه وضعيتی داشتيم و نيمی 

درگير و از جمعيت فعال کشورمان با چه مسائل و معضل ھايی 
  !دست به گريبان بوديم

اگر مسائل مطروحه در اين باب و احاديث مربوط به جماع و 
نکته ھا و دستورات پيرامون آن را که توسط فيلسوفان و انديشه 
ورزان فرج پرست و شھوتران بزرگ اس�م را که به نحوه ای 
ماليخوليايی به اين مسئله پرداخته اند، دقيقأ مورد بررسی و 

قرار دھيم، در خواھيم يافت که عمر مبارک و با سعادت کنکاش 
با توجه به امور دست و پا گير ھيچ يک از اين افراد، 

حرمسراھا و شھوترانی ھای بی حد و حصری که در ھمه ی 
اين آن بزرگان کفاف نمی داده تا دوره ھای اس�می رواج داشته، 

  !ار بگذارندرا بر زبان بياورند و بيادگاحاديث و روايت ھا ھمه 
که ھای بر جای مانده چنين استنتاج می شود از احاديث و روايت 

در برابر خواھش و تمنای عبادت و نيايش پروردگار عالميان نيز 
شھوانی مرد و بلند شدن آلت تناسلی اش پشيزی ارزش و اعتبار 

يعنی زنانی با الگوھای ناب زنان فرمانبر و پارسا، زيرا ! ندارد
اجازه و مجوز خدای خانه، يعنی مرد که در  دونباس�می نيز 

ُخلق و خوی و منش شباھت ھای عديده ای با پروردگار جھان 
 آنھم .، اجازه ندارند به عبادت و نيايش خالق خود بپردازنددارد

در زمانی که مرد در رختخواب دراز کشيده و منتظر است تا 
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بوس و وسيله لذت و دفع شھوتش را در آغوش بگيرد و پس از 
کنار و ماساژ پستان ھا و فرج و کپل و پھلو، عمل دخول را 

  .انجام و خود را ارضاء نمايد
ھدف پيامبر و ديگر پيشوايان و رھبران دين، باز نگه داشتن 

ھر قيمت و ھر روشی که به ! دکان اس�م و خدای آسمانی است
بادت و نيايش پروردگار عالم، اگر قرار باشد، ع. ممکن است

ردی را که با خلق و خوی و منش پروردگار آفريده شده  مخشم
 ھمان بھتر که توصيه پس. به خاطر نيايش پروردگار بر انگيخت

 و حتی !ی با طمأنينه خواندن نماز به دست فراموشی سپرده شود
   ! ترک شوددر صورت لزوم

بی جھت نبود که آيت هللا روح هللا موسوی خمينی، نماز يعنی 
  !خاطر حفظ اس�م تعظيل بردار اع�م نمود به ستون دين را

وقتی که : رسول خدا به زنان می فرمود: امام باقر فرمود« 
 کنند، نماز خود را به ھمسرانتان می خواھند با شما نزديکی

  ١». ددرازا نکش
زمانيکه عبادت و نيايش پروردگار به خاطر جمال بی مثال آلت 

 درازا کشيده شود، تناسلی مرد و اميال شھوانی وی نبايد به
 زن که وسيله لذت و فرو  استراحت و خوابيدنآسايش، آرامش،

 !نشاننده ی شراره ھای شھوت است، چه معنی و مفھومی دارد؟
حتی اگر اين موجود از ھنگام سپيده دم تا نيمه ھای شب به کار 
خانه داری، پرورش و تربيت جھادگران آينده ی اس�م و ھزاران 

شغول و گرفتار بوده و توان و رمقی در بدن درد و رنج الم م
  !نداشته باشد

خوابيدن برای زن حل نيست تا زمانی : اميرالمؤمنين فرمود« 
که خود را بر ھمسرش عرضه کند؛ يعنی زن لباس خود را از 

  ١».تن در آورد و به بستر شوھر برود و به او بچسبد

                                                        
   .يعقوب کلينی.  فروع کافی– ١
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، ناف، آن ھم در حالی که موھای زائد بدنش را زده و گردن
پستانھا و زير بغل و اطراف فرج اش را شستشو داده و با 

 خوشبو، معطر نموده و با ھمه ی درد و گرفتاری عطرھای
نين نکند و دير وقت چه اگر چ! لبخندی بر لب و بذله گويان است

از پيش از بخواب رفتنش به بستر رود و رضايت شوھرش را 
 لعن و نفرين طريق جماع و سکس ناب فراھم نياورد، مورد

  !و سکنان حرم ّسر عفاف قرار خواھد گرفت فرشتگان
که موظفند نبض اند فرشتگان تر و مفلوک تر بيچاره از زن، 

شبانه ساعت آلت تناسلی مردان مسلمان را در بيست و چھار 
  بر کار جماع و ارضای شھوانی اوروز در دست داشته و

  !نظارت و دقت عمل داشته باشند
يفه می تواند به آن دليل باشد که کپی برداری مرد از البته اين وظ

و از آنجا که پروردگار ! روی مدل خداوندی صورت گرفته است
عالميان يکه و تنھاست و شريکی ھم ندارد، تا چه رسد به زنی 
که شب در آغوشش کشد و ضمن بازی کردن و بوسه زدن بر 

نجام دھد، آلت تناسلی اش با او ھمخوابه شده و عمل جماع را ا
از فرشتگان مقرب و غير مقرب خواسته شده تا با مشاھده ی 
عمليات سکسی و شھوانی کپی، به مغز خود ارجاع و نحوه ی 

  !برخورد و شيوه ی اصل را درين باره حدس بزنند
حضرت به آن . امام صادق فرمود، زنی نزد پيامبر اسم آمد« 

د تسويف دھنده گويا تو از تسويف دھندگانی؟ پرسي: زن فرمود
زنی که شوھرش او را برای حاجتی صدا : کيست؟ پيامبر فرمود

کند و او ھمچنان شوھر را سر بگرداند تا وقت بگذرد برای 
چنين زنی را مئکه لعنت کنند . جماع که شوھر به خواب رود

  ٢».تا شوھر از خواب بر آيد

                                                                                                             
   شيخ طبرسی.  مکارم اخ�ق– ٢
  . مکارم اخ�ق– ٣
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 دل اگر پايه و اساس را چنين انتخاب کنيم، نتيجه می گيريم که
با ديدن ذکر يا آلت تناسلی بلند شده ی فرشتگان و م�ئکه ھای 

و که بر خ�ف زنان کپی برابر با اصل پروردگارند، مردان 
 در و. آنان آرام می گيردجماع آميز مشاھده ی عمل موفقيت 

لعنت نمودن زن نفرين و دست از حالت قرار و آرام است که 
  !خطاکار دست بر می دارند

انی اين برده ی جنسی و موجودی که تنھا به خاطر گناه نافرم
ارضاء تمناھای شھوانی مرد آفريده شده است، بی نھايت سنگين 

اگر غفلت به نحوی که . و غير قابل اغماض و چشم پوشی است
بورزد و بموقع بدن و آلت تناسلی اش را در اختيار مصرف 

را تا او کننده، يعنی مرد قرار ندھد و بی جھت تعلل بورزد، 
  .درک اسفل و قعر جھنم سوزان و شعله ور می کشاند

اگر زنی برای شوھر خود سينه و پستان : امام صادق فرمود« 
را بريان کند، حق شوھر را ادا نکرده است و اگر با اين ھمه، 
يک لحظه نسبت به شوھر نافرمانی کند، در درک اسفل جھنم 

   ١». مگر آنکه توبه نمايد. جای گيرد
اين شبه ! نداردشده زن ازی به سينه و پستان بريان مرد ني

پروردگار بدن معطر، سينه و پستان خوشبو، موھايی شسته و 
شانه کرده، ران و ساق و آلت تناسلی ای نوره کشيده و صاف و 

تا لذتی ببرد و دخولی انجام دھد و آسوده خاطر ! منزه می خواھد
آنھم نه !  برودسر بر بالش بگذارد و با خيال راحت به خواب

بلکه به خاطر نيازھای زن و پيشگيری از فساد و . بخاطر خود
بی حيايی او که پاسدار شرف و حيثيت خدای خود يعنی مرد 

  !است
خود خواھی و خود بزرگ بينی اين موجودات حقير و بی مايه به 
حديست که با ھمه ی دغلکاری ھا، نيرنگ ھا و دام گستری ھا و 

                                                        
  شيخ طوسی.  مکارم اخ�ق– ١
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ای به دست آوردن و ھمخوابی با زنی به کار حتی جناياتی که بر
می ببندند و جامعه ای را به سوی فساد و فحشاء سوق می دھند، 

مردان را رغبتی آن چنانی نسبت به وقيحانه ادعا می کنند که 
به دليل ذات شيطانی و بلکه اين زنان ھستند که ! زنانی نيست

آنھم نه ! نيازی مبرم و حياتی به مردان دارندشھوت پرست خود 
بلکه . به دليل وابستگی ھای فرھنگی، سياسی، اقتصادی و غيره

صرفأ به علت نيازمندی ھای جنسی و ھمآغوشی و خواباندن 
 .آلت تناسلی بلند شده ی مردان که شر آفرين و فتنه انگيز است
اصوs زنان با عشق و ع�قه ی وافر نسبت به آلت تناسلی مرد 

ای آن بزرگ می شوند و تا پايان عمر با رؤياھ! به دنيا می آيند
به خاطر آن زندگی می کنند و انواع و اقسام تحقيرھا، توھين ھا، 
تبعيض ھا و رفتارھای حيوانی و ضد بشری را از جانب ھر 

 و از !ناقص الخلقه ی کوتوله و عقب مانده ای متحمل می شوند
ين آنجا که ھمدست و فرمانبر شيطان ھستند، بر سر راه مردان، ا

دام می گسترانند و با ! بره ھای معصوم خداوند ظاھر می شوند
انواع و اقسام ترفنده ھا و توطئه ھای شيطانی او را وسوسه و از 

تا بر تعداد سپاھيان شيطان بيفزايند و آمار . راه بدر می کنند
  ! جمعيتی جھنم را باs ببرند

ه از يز است که ھيچ گاچھار چ: می فرمايدامام جعفر صادق « 
زمين از باران؛ چشم از نگاه؛ عالم از . ھم ديگر سير نمی شوند

       ١».علم؛ و زن از مرد
بيش از ديگر موارد مسخره و خنده آور به نظر که مورد سوم، 

خی و مزاح جلف و مسخره به يک شوبه ديگر سخن، . می رسد
  .  تا حقيقتی ساده و روشنبيشتر شباھت دارد

نان صدر اس�م و جمھوری اس�می زيرا کتاب سوزان مسلما
 که بی شباھت به کتاب سوزان نازی ھا در دوران جنگ ايران

                                                        
  ).ابن بابويه ( شيخ صدوق .  من sيحضره الفقيه– ٢
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جھانی دوم نبوده و نيست، در قلب تاريخ به ثبت رسيده و ھيچگاه 
  .از خاطره ی بشريت مترقی و رھايی طلب محو نخواھد شد

ھمين طور انتقام و اعمال غير انسانی و ددمشانه ای که توسط 
نسبت به انديشمندان در طول تاريخ  پيشوايان اين دين، رھبران و

ھنوز . و عالمان مترقی و دگرانديش اعمال و روا دشته شده است
فرياد مظلوميت و داد خواھی عين القضات ھا، حسين ابن 

و العين ھا و ده ھا ة منصور ح�ج ھا، حکيم عمر خيام ھا، قر
اريخ و طی نويسنده و محقق و روشنفکری که در طول تصدھا 

فرمان خمينی و دار و دسته ی خونآشام و جنايت پيشه اش شربت 
شھادت نوشيده يا در گوشه ی دخمه ھای قرون وسطايی زندانھا 
پوسيده اند، بلند است و در دھليزھای تاريخ و مغز انسانھای 
شرافتمند و پيشرو می پيچد و آنان را به تفکر و مبارزه با خرافه 

ی و جھل انديشی آخرت فروشان و پاسداران پرستی، اوھام پراکن
  .حريم جھل و جنايت فرا می خواند

اين ادعا، مانند ژاژخواھی و ياوه گويی م�يانيست که در دوران 
پر از نکبت و ادبار خمينی ج�د، دست به ھر جنايتی زدند و در 
راه پايمال نمودن حقوق شھروندی انسانھای بيگناه و بی پناه گام 

دانشگاھھا و محيط ھای آموزشی را به خون کشيدند،  بر داشتند،
فتوای کارگران و زحمتکشان را در محيط کار به گلوله بستند، 

تجاوز به دختران و زنان زندانی جامعه ی ما به ويژه دختران 
باکره را قبل از اعدام صادر نمودند و ھم اکنون با وقاحت و 

د در اس�م و رذالتی کم نظير، دم از برابری حقوق زن و مر
آزاديخواھی و دمکرات بودن انديشه دگم و واپسگريانه ی اس�م 
می زنند و ت�ش می ورزند تا دو نوع تفکر و انديشه ی متضاد 
و آشتی ناپذير را به نفع بيضه ی اس�م و با ھدف حفظ جمھوری 
جھل و جنايت و چپاول و يغما به آشتی بکشانند و عوامفريبانه 
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بين اس�م و دمکراسی، اس�م و آزاديخواھی مدعی عدم تضاد ما
  .و اس�م و بشردوستی گردند

مگر آنکه مدعيان . اين ت�ش مذبوحانه ره به جايی نخواھد برد
دفاع از اس�م، به نقد صريح و شجاعانه ی قرآن و احاديث و 
روايت ھای بر جای مانده از پيشوايان خود بنشينند و تحولی 

ايی و انديشه ھای ضد بشری و جديد و امروزی در جزم گر
اس�م که به مراتب از تفکرات قرون وسطايی عقب ارتجاعی 

آنھم با قبول اين ! مانده تر و ضد انسانی ترند به وجود آورند
واقعيت که دين و مذھب، مسئله خصوصی و شخصی افرادند و 
حق ھيچ نوع مداخله ای در امر سياست و امور اجتماعی را 

لق باورشان کنند و در پس چھره ھای خندان و باشد که خ! ندارد
، به پيشوايان و رھبران جنايت پيشه و فريب کارظاھرأ مردمی 

واs ! دنبال خنجر کين و نيش ھای حيوانی و زھرآگين نگردند
چطور می توان به اين باور و يقين رسيد که اين جماعت لجام 

حق گسيخته و ضد بشری که زن را نه موجودی زنده و دارای 
 وسيله ای برای لذت بردن و شھوت !حيات، بلکه وسيله ای، بله

رانی می دانند، برای نيمی از جمعيت فعال و سازنده ی جامعه 
  حقوقی برابر يا حق زيستی بشری و انسان گونه قائل باشند؟

به درستی که زن يکی از وسائل لذت و : پيامبر اکرم فرمود« 
  ١»!ن را ضايع نکندخوشی است؛ پس ھر کس زن می گيرد، آ

که به به اين می مانند ، اين توصيه و توصيه ھای نظير آن
سفارش کنند تا مواظب توپ فوتبال و ديگر خرد سال کودکی 

اسباب بازی ھای خود باشد و به عنوان وسائلی يک بار مصرف 
  !با آنان برخورد ننمايد
وقع متا ! از آنان مواظبت به عمل آوريد! زنانتان را ضايع نکنيد

مصرف و زمانی که آلت تناسلی تان بلند می شود و در طلب 

                                                        
   .شيخ طبرسی.  مکارم اخ�ق– ١
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رده و خوشبو جماع با وسيله ای جاندار و با حرارت و آرايش ک
انتظار جماعی لذت بخش و شوق آفرين را له له می زند، و 

مبادا خدای ! داريد، دقت کنيد تا ضرر و زيانی به آنان نرسد
باعث گردد ت برود و ناکرده، اين وسيله ی لذت و خوشی از دس

شيطان شما را بفريبد و از راه گمراھتان نمايد و به سوی تا 
جماع با استر و گاو و شتر  يا مرغ و سگ و گربه که در مذمت 

  !آنھا گفتارھای فراوانی به طبع رسيده است، بکشاند
آيا صبح : رسول خدا از مردی سئوال کرد: امام صادق فرمود« 

آيا فقيری را اطعام کردی؟ گفت؛ : سيدپر! روزه بودی؟ گفت؛ نه
پس بر گرد با ھمسرت نزديکی کن که برای : حضرت فرمود! نه

  ١».او مثل صدقه دادن است
حضرت ختمی مرتبت از وضعيت مزاجی و نياز ! جل الخالق

روحی و جنسی زنان مدينه نيز با خبر بوده و می دانسته که زن 
 .ت بخش جماع داردبيچاره نياز مبرمی به ھمخوابگی و عمل لذ

به حدی که ھمخوابی با مردان و در اختيار گذاشتن خود، برايش 
بنا بر اين به . را داشته استمعنوی و رفع نياز حکم صدقه دادن 

مردی از امت بيدار و ھميشه در صحنه اش که روزه نگرفته و 
توصيه می کند تا سريع به خانه اش  صدقه ای پرداخت ننموده،

از زنش، يعنی وسيله لذت و خوشی ای که خداوند برگردد و به ني
 و زمينه ای فراھم آورد تا تبارک در اختيارش گذاشته پاسخ دھد

ھمسرش بتواند با دادن صدقه ی آلت تناسلی اش راه ف�ح و 
  !رستگاری بپيمايد و قدمی چند به پروردگار خود نزديک شود

 به فرض که ھمه ی ادعاھا و گفتارھای پوچ و مھمل اين
يعنی گناه ھمه ی ! جماعت، در مورد زنان واقعيت داشته باشد

کارھای شيطانی و اھرمنی به گردن زنان باشد و ھمخوابگی و 
جماع دادن، ريشه در نياز مبرم موجوداتی داشته باشد که صرفأ 

                                                        
   .ابن يعقوب کلينیمحمد .  فروع کافی– ١
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برای لذت و جماع دادن به مردان آفريده شده اند و با ارائه ی 
 ٩دختر بچه گان !  دھندسکس صدقه ی آلت تناسلی خود را می

ساله و کوچکتر چطور؟ آنان چه مرض و غرضی دارند که 
چون قربانيان نحيف گرفتار چنگال بيرحم اھريمنان خونخوار و 

  حيوان صفت می گردند؟
آيا آنان نيز به دليل ميل شديد به اميال جنسی و فرمان بردن از 

د را رحم خود به جای عقل، با ھمه خردی و کم سن و سالی، خو
گرفتار چنگال بيرحم شھوت پرستان ديو سيرت می نمايند و در 
برابر اميال حيوانی درندگانی دھشت انگيز و ھراس انگيزتر از 

  گرگ و کفتار تسليم می شوند؟ 
اين است که اين جماعت مفتخواره و شھوت ران، مگر غير از 
 ساله نيز در نمی گذرند و بمجرد اينکه ٩ه ی از دختر بچ

را بدست می آورند، اين موجودات نحيف و معصوم فرصتی 
بر آلت تناسلی بلند از زمين برداشته و چون عروسکی سخنگو 

شده شان می نشانند و از وجودش لذت می برند و با ديدن اشک 
که از اسارت در چنگال ھيوsيی بی شاخ و دم بر ھای روانش 

ی و شادمانی حيوانی دست می به سرخوشگونه اش جاريست، 
  يابند؟

جايز نيست جماع کردن با دختر پيش از آن : امام باقر فرمود« 
پس اگر اين عمل صورت گيرد و به آن .  سال او تمام شود٩که 

  ١».زن عيبی رسد، مرد ضامن است
) شکافنده ی علوم ( بی سبب نيست که حضرتش را باقرالعلوم 

با از ديدگاه و منظر حضرت، ھمخوابگی و جماع ! نام نھاده اند
 سال از آن روی کراھت دارد که ممکن است، ٩دختران زير 
ی مصرف کننده د و ھزينه ای به گردن نيزی بدھپارگی و خونر

و اs ! و بھره گيرنده از اين وسيله خوشی و لذت بيندازدمسلمان 

                                                        
  .ابن بسام نيسابورين، باب ھای حجامت جماع.  طب اsئمه– ٢
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 و  عرفیغ بودن، خرد سال بودن و ھزاران مانع شرعی،نابال
 خرد سال مورد بھره نمی شود تا کودکاناخ�قی ديگر، باعث 

جنسی حيوانات مازوخيست و ی برداری و سئواستفاده 
سخن، اگر فرد به ديگر ! ماليخوليايی مسلمان قرار نگيرند

استادی ھر چه تمامتر دختر بچه ی چند مسلمانی با مھارت و به 
روزه و يا يک ماھه ای را نيز مورد بھره برداری و سئواستفاده 

د و از نظر جسمی، عيبی متوجه ی ی جنسی و شھوانی قرار دھ
  !او نگرداند، ھيچگونه مانع و کراھتی ندارد

گيريم که اتفاقی بيفتد و کودک خردسال بر اثر تجاوز و 
در قوانين و احکام از آنجا که ! خونريزی فراوان جان بدھد

به اندازه ی نصف . اس�می، زن نصف مرد به حساب می آيد
. رابر شھادت يک مرد استشھادت دو زن ب. مرد ارث می برد

. نصف ديه يک مرد محاسبه می شودنيز وی ) خون بھای ( ديه 
بنا بر اين جنايتکار و آدمکشی که مرتکب چنين جنايت ھولناکی 
شده، به راحتی می تواند گريبان خود را از چنگ قاضی شرع، 
! قوانين و احکام اس�می و حتی خشم پروردگار عالم برھاند

ديه را که معموs با قيمت شتر محاسبه می کافيست که نصف 
از سوی ديگر، به عقيده زن ستيزان و کوتوله ھای ! شود بپردازد

زن دگم و واپسگرای مسلمان، بويژه رھبران و پيشوايان دينی، 
ناقص العقل، ھمدست شيطان، نابخرد، غيرقابل اعتماد موجودی 

. ن دانستاست و در ھيچ زمينه نبايد او را مورد اعتماد و امي
ی که رازت را بر سر دارنگھراز بويژه در زمينه اسرار و 

کوچه و بازار جار بزنی، بھتر است تا با زن جماعت در ميان 
  !بگذاری

اما ھمخوابی و انجام عمل جماع با ھمين موجود سراپا عيب و 
از جمله . داردبه دنبال خطا، ثواب ھای عديده و بی مانندی 

و منزه کننده ی مرد از ھمه گناھان او ھمسان جھاد در راه خدا 
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مزايای ھمخوابگی و جماع با زنان به ! در طول زندگانيست
پشت پا به نام و حديست که حجت اsس�می چون معاديخواه، 

ننگ می زند و در اوايل انق�ب اس�می، حرمسرايی به راه می 
 اندازد و بر آن می شود تا به ثواب چند فقره حج اکبر و جھاد در

يا . ر اس�م عزيز دست يابدراه خدا و شمشير زدن به خاط
 زارعی که عمری را در خدمت به اس�م و امام سرداری به نام 

زمان سپری نموده و درجه ی سرداری خود را از دستان مبارک 
به مقام رھبر انق�ب و اميد مسلمانان جھان دريافت نموده و 

شش  تخر گرديده،  مفسرداری سپاه اس�م و لشکر امام زمان 
نفر زن را به خلوت خود می کشاند و ضمن لذت بردن و خوشی 

ان را اجرای سکس دسته جمعی، آنکردن در محيطی رؤيايی و 
واميدارد تا برای خشنودی و رضايت خالق ھستی، با بدن ھای 
لخت و سينه و کپل ھای برھنه به نماز جماعت بايستند و به انجام 

 فريضه ی  دينی که پايه و ستون دين بزرگترين و معتبرترين
  !مبين اس�م است بپردازند

کسی چه می داند؟ شايد ھمانطور که فرشتگان حرم ّسر عفاف 
مايه ملکوت از عمل جماع مردان لذت می برند و زنانی را که 

نشاط و سرور مردان خود نمی شوند لعن و نفرين می کنند، 
 لخت و عريان زنانی پروردگار عالم نيز از مشاھده ی بدن ھای

که ضمن اجرای سکس دسته جمعی در برابرش به نيايش ايستاده 
! و به درگاھش استغاثه می نمايند لذت ببرد و عشق و حال بکند

مگر حضرت مردان را بر اساس الگو و مدل خود نيافريده 
  است؟

زنی خدمت حضرت رسول اکرم آمد و شکايت کرد که شوھرم « 
خود را خوشبو کن تا :  حضرت فرمود.به نزديک من نمی آيد

زن گفت؛ ھيچ بوی خوشی را نگذاشتم، مگر . نزديک تو بيايد
اما باز ھم از من دوری می . آن که خود را به آن خوشبو کردم
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اگر می دانست در آمدن به نزد تو چه : حضرت فرمود. کند
ثوابش ھمانند آن است . ثواب ھايی دارد، از تو دوری نمی کرد

پس چون با تو .  کشيده و در راه خدا جھاد کندکه شمشير
مجامعت کند، گناھان از او می ريزد، چنان که برگ از درخت 

  ١».و چون غسل کند از گناھان خارج می شود. می ريزد
، وابی با وی و لذت بردن از آلت تناسلی اشموجودی که ھمخ

 اين ھمه مزايا دارد و راه بھشت را ھموار و دروازه ھايش را بر
روی مؤمنان می گشايد، چطور می تواند ھمدست شيطان، ناقص 

چرا می بايست مورد تحقير، و العقل و دروازه بان جھنم باشد؟ 
سرزنش و بد رفتاری موجوداتی عقب مانده و زن ستيز قرار 

ر ھمخوابگی با وی و کام دل گرفتن گيرد؟ ھمين اندازه که يکبا
 باعث گردد تا از سوی  ثواب و مزايای اخروی دارد، بايداز او

مبلغين و مروجين دين حنيف، به عنوان تاج سر آفرينش برگزيده 
  !معرفی گرددبه جھانيان و 

بر اساس احاديث و روايت ھای علمای سبک مغز و متحجر 
شيعه، امام موسی کاظم، مدت زمان زيادی از عمر خود را در 

ی از ھارون برا. زندان ھارون الرشيد خليفه عباسی سپری کرد
ی وی، دستور داده بود تا در پای در آوردن امام و شکنجه 

ه و با خدای خود راز و نياز  که حضرت به نماز ايستادمواقعی
برھنه و ھايی پاک و د، دختران زيبا روی، با بدنی می کر

 و ، وسوسه گری تحريک کنندهھايبا رفتار و کردارخوشبو، 
!  رژه روندشمانشھوت برانگيز وارد سلولش شوند و جلوی چش

زھد و تقوی بيش از حد حضرت باعث می شد تا نقشه ی 
شيطانی ھارون با شکست مواجه گردد و حضرت سربلند از 

  !  بيرون آيندی الھیآزمايش ھا

                                                        
   .م� محمد باقر مجلسی.  حليته المتقين– ١
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مردی خدمت امام باقر آمد، حضرت : امام موسی کاظم فرمود« 
دوست : امام فرمود! آيا ھمسر گرفته ای؟ گفت نه: از او پرسيد

.  که تمامی دنيا از من باشد ولی يک شب بی زن بخوابمندارم
بعد فرمود دو رکعت نماز شخص ھمسر دار، بھتر است از نماز 
فرد مجردی که شب ھا به نماز می ايستد و روزھا روزه می 

  ١».گيرد
مگر ممکن است که ھمخوابی و جماع با ھم دست شيطان  چرا؟

سداری می کند و و کسی که از دروازه ھای جھنم نگھبانی و پا
در صد زيادی از ساکنان جھنم فريب خوردگان او ھستند، چنين 
مزايايی در بر داشته باشد؟ اگر چنين است، ھمخوابی و ھمگامی 
با خود شيطان چه امتيازھايی دارد؟ با اين قياس و ميزانی که 
حضرات بر گزيده اند، بی گمان سروری کائنات و فرمانروايی 

  ! خواھد داشتکھکشان ھا را در پی
امام ھشتم شيعيان، يعنی امام رضا که مقبره اش در شھر مشھد 
زيارتگاه امت اس�می و دوستداران اھل بيت نبوت است، در اين 

بدين معنی که ضمن . رابطه ديدی عالمانه و حکيمانه دارد
بررسی مسئله ی جماع و ھمخوابی با زنان از نظر پزشکی، 

اده سازی و اعمال قبل از دخول توصيه ھايی نيز در باره ی آم
  !دارند

در اول شب چه زمستان و چه تابستان با زنان نزديکی مکن؛ « 
زيرا در اول شب معده و عروق پر است و در اين حالت 

جماع با شکم پر در اول شب باعث . مجامعت ناپسند است
بيماری ھای قولنج، فالج، لقوه، نقرس، سنگ کليه، تقطير 

پس . ف چشم و کم سويی آن می شودبول، باد فتق، ضع
ھنگامی که اراده اين کار را داشتی، بھتر است آخر شب را 

 برای بدن صحيتش بيشتر است اين وقت. بدان اختصاص دھی

                                                        
  .محمد ابن يعقوب کلينی.  فروع کافی– ١
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و در توليد نسل بيشتر مايه اميدواری است و عقل مولود يعنی 
به کار . فرزندی که خداوند بخواھد بدھد را تيزتر می گرداند

از مگر اين که قب با بازی و شوخی و فشردن جماع مپرد
اين کارھا موجب می شود که . پستان ھا، زن را آماده کنی

خواھش غريزی زن تحريک شود، ماء النسل او از قسمت ھای 
مختلف بدنش جمع آوری گردد، آثار غلبه شھوت در صورتش 
پديد آيد و ھمان را که تو از او می خواھی او نيز از تو می 

چون از کار .  با زنان جماع مکن، مگر آن که پاک باشی.طلبد
بلکه قدری به سمت . فارغ شدی، فوری بر پا مايست و منشين

. آن گاه برای دفع بول از جای برخيز. راست بخواب يا تکيه کن
اين کار به اذن خدای متعال، تو را از سنگ مثانه تأمين خواھد 

ان ساعت قدری پس از خاتمه اين کارھا غسل کن و ھم. داد
عسل يا کف گرفته بنوش، که اين کار کسری تو موميا با شراب 

بايد دانست که آميزش با . را از ناحيه جماع جبران خواھد کرد
زنان از نظر وقت، ھنگامی که ماه در برج حمل و دلو است، 
. نيکوست و از آن بھتر وقتی است که ماه در برج ثور باشد

  ١».زيرا ثور شرف ماه است
که آلت تناسلی زنان را به عنوان  ا اين اوصاف، بايد آن ھندوانیب

سرچشمه ی حيات و زايش نيايش می کنند، آن را به شکل گلھای 
زيبای نيلوفر پيرايش و آرايش می نمايند و به خاطرش معابد 
  !عظيم بر پای می دارند ستود و به آنان به ديده احترام نگريست

دی که برای اولين بار درب sزم است نام آن معمار ھنرمن
ورودی کليساھا را به شکل آلت تناسلی زن معماری نمود و آنرا 

متصل نمود ) رحم ( از طريق دsنی تنگ و باريک به شبستان 
ر مسيح در آن يو عکس مريم را بزرگتر و با شکوه تر از تصو

                                                        
 بحار اsنوار نوشته ی م� ۶٢معروف به رساله الذھبيه که در جلد .  طب الرضا– ١

   .محمد باقر مجلسی آمده است
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و در ميدان ديد وارد شوندگان قرار داد، در ھمه ی سرودھای 
  ! و باز تکرار نمودمذھبی تکرار

می بايست اولين معمار اس�می را که با الگو برداری از 
معماری کليسای مسيحی، درب و محراب مساجد اس�می را 

 و مسلمانان زن ستيز شبيه به آلت تناسلی زن طرح ريزی نمود
جھان را به رکوع و سجود در مقابل آلت تناسلی اين موجود که 

ورد تھاجم و تحقير و تبعيض ھمه با بغض و کينه ای حيوانی م
  !لند آوازه و جاودان نمود، بجانبه قرار گرفته

به ريش اين موجودات حقير و عقده ای واجب است در عوض 
که بدون توجه به ھمه ی اتھام ھا و توھين ھای تحقير آميزشان 

تا پای ھمخوابگی و شھوت به ميان می آيد، در نسبت به زنان، 
انو زده، زبانشان کوتاه و بی شرمانه  زبرابر آلت تناسلی زن

برای عمل جماع، آنھم با موجودی با آن مشخصات و ھزاران 
عيب و بار گناھی که خود برايش تراشيده اند، محاسن و مزايای 

آن ھم خنديدنی که ! پزشکی و روانشناسی طرح می کنند، خنديد
ان جھانيان را با خبر و نقاب نيرنگ و ريا از چھره ھای کريه اين

  !بردارد
پسر عمو و پيامبر اس�م، دختر خود فاطمه را به عقد و نکاح 

تا زمانی که فاطمه . سپه ساsر خود علی ابن ابيطالب در آورد
در قيد حيات بود، علی زن ديگری را به عقد خود در نياورد و 

پس از مرگ فاطمه بود که علی به فکر . با کسی ھمبستر نشد
توصيه . از زنان متعدد افتادت بردن تر و لذاندوختن ثواب بيش
 اھميت و  در باب ازدواج، از چند جانب حائزھای محمد به علی
مھمترين بخش ھا، اعمال و رفتاری است که . قابل خواندن است

محمد، پسر عمو و داماد خود را از انجام آنھا نھی می کند و بر 
رھبران آن ھم به اين دليل ساده که چون م�يان و ! حذر می دارد

و سردمداران جمھوری اس�می ايران، خود را فرزندان علی 
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ابن ابيطالب و باز مانده ی ايشان می دانند، با مروری بر 
 کارنامه ننگين و جنايکارانه شان، می توان دريافت که آنان

 که حضرت بر حاصل و نتيجه ی جماع کردن ھائی ھستند
ده و فرزندانی خ�ف توصيه ھای پيامبر بدان ھا مبادرت ورزي

 زيرا اين تبھکاران و جانيان تاريخ !چنين به ثمر رسانده است
بشريت، ع�وه بر دارا بودن رذائل و خبائث بر شمرده شده، 
نسبت به زنان جامعه ی ما، از چنان کينه ی حيوانی و دد منشانه 
ای برخوردارند که قوانين و احکام زن ستيزانه ی شديد و توان 

به عاريت گرفته و عليه آنان نيز تب ا اديان و مکفرسا را از ساير
قوانينی چون سنگسار و تجاوز به دختران باکره ! بکار می برند

  !قبل از مراسم اعدام از آن جمله اند
چون عروس به خانه تو در آيد، : رسول خدا به علی فرمود« 

کفش ھای او را در آور و پاھايش را بشوی و جلوی در خانه 
با اين عمل خداوند ھفتاد ھزار نوع فقر را از . شات را آب بپا

خانه ات براند و به جايش ھفتاد ھزار گونه غنا و برکت فرستد 
و ھفتاد رحمت بر سر عروست نازل سازد تا برکتش ھر گوشه 
خانه ات را بگيرد و عروس را تا در آن خانه است از جنون و 

ول از ھمچنين عروس را در ھفته ا. جذام و برص نگاه دارد
  ! مصرف لبنيات و سرکه و گشنيز و سيب ترش منع کن

  علی عرضه داشت چرا از اين چھار چيز او را جلوگيری کنم؟
زيرا رحم به اين چھار چيز نازا می شود و : پيامبر فرمود

  .حصير خانه بھتر از زن نازا می باشد
  سرکه چه عيب دارد؟: علی پرسيد

که حيض ببيند، چون اگر پس از خوردن سر: حضرت فرمود
اما گشنيز، حيض را بر . ھيچ وقت به طور کامل پاک نمی شود

می انگيزد و زايمان را مشکل می سازد و سيب ترش حيض را 
  .قطع کرده و بيماری پديد می آورد
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 در اول و وسط و آخر ھر !يا علی: سپس پيامبر در ادامه فرمود
رزند و فماه آميزش مکن؛ که جنون و جذام و نقصان به زن 

  .روی آورد
 ھنگام بعد از ظھر آميزش مکن که اگر فرزندی به دنيا !يا علی

از اين روی، در چشم او پيچ و . آيد، احوال دوبين خواھد شد
تابی ايجاد می شود و شيطان نيز از فرد دوبين خشنود می 

  .گردد
 به ھنگام آميزش سخن مگوی، که اگر فرزندی در آن !يا علی

ھمچنين نبايد کسی در . �ل شدن ايمن نباشدحال متولد شود، از 
عورت ھمسر بنگرد که نگاه به عورت او، موجب نابينايی 

  .کوری فرزند می شود
که .  با ھمسر خود با ياد و ميل زنان ديگر جماع مکن!يا علی

می ترسم اگر فرزندی پا بگيرد، ديوانه و ابنه ای و در صفت 
  .زنان باشد

ُ کسی که جنب است !يا علی يا ھمسرش در بستر می باشد، ُ
  .قرآن نخواند، که می ترسم آتش فرود آيد و ھر دو را بسوزاند

 نزديکی مکن مگر آن که تو و ھمسرت ھر يک دستمال !يا علی
و پارچه ای جداگانه داشته باشيد و با يک چيز خود را پاک 
نکنيد که شھوت بر شھوت ننشيند و بين شما عداوت انگيزد و 

  .ق انجامدکارتان به ط
و اگر .  است ايستاده جماع مکن که اين کار ا�غ!يا علی

فرزندی در اين حال بوجود آيد، در بستر بول نمايد و چون ا�غ 
  .ھمه جا بول کند

زير درخت ميوه دار نزديکی مکن که اگر فرزندی ! يا علی
  . حاصل شود، جد يا آدمکش و يا کاھن شود
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مگر آن که . تاب نزديکی مکندر برابر خورشيد و آف! يا علی
در غير اين صورت اگر . خود را از نور با پرده ای بپوشانيد

  .فرزندی به دنيا آيد، ھمواره در فقر و نکبت به سر برد
بر پشت بام جماع مکن که حاصل آن، فرزندی منافق و ! يا علی

  .رياکار و بدعت گذار باشد
 صورت اگر بين اذان و اقامه جماع مکن که در اين! يا علی

  .فرزندی پديد آيد به خونريزی حريص باشد
با زن حامله ات جز با وضو نزديکی مکن که اگر ! يا علی

  .فرزندی پديد آيد، کور دل و بخيل گردد
 شبی که عزم مسافرت داری، جماع مکن که اگر !يا علی

فرزندی به دنيا آيد، مالش را به ناحق مصرف کند؛ زيرا تبذير 
در طريق سفر تا سه شبانه روز از . يطانندکنندگان برادر ش

آغاز سفر نزديکی مکن که اگر فرزندی متولد شود، معين و 
  .ياور ستمکاران گردد

شب ھای دوشنبه آميزش کن که اگر فرزندی حاصل ! يا علی
  .شود، حافظ قرآن گردد و به قسمت خدا خشنود باشد

 ی سه شنبه جماع کنی و فرزندی آيد،شب ھااگر ! يا علی
شھادت روزی او گردد پس از آن که به يگانگی خدا و نبوت 
من شھادت دھد، و خداوند با مشرکان عذابش نکند و دھانش 

اين فرزند رحم دل و دست و دل باز است و . خوشبو باشد
  .زبانش از دروغ و بھتان پاک خواھد بود

اگر شب پنج شنبه آميزش کنی و فرزندی به وجود آيد، ! يا علی
اگر روز پنج شنبه به ھنگام رفتن . و يا عالم گردديا حاکم 

 نزديکی کنی و فرزندی پا بگيرد، خورشيد از وسط آسمان
شيطان به او نزديک نگردد و پر فھم باشد و خداوند سمت 

  .دين و دنيا را روزی اش سازد
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اگر شب جمعه جماع کنی و در اثر آن فرزندی پديد آيد، ! يا علی
و اگر روز جمعه پس از عصر سخنگو و حرف زن باشد 

ان شاء هللا . نزديکی کنی، دانشمند و معروف و مشھور گردد
  .تعالی

در ساعت اول شب جماع مکن که ايمن نيستی فرزندت ! يا علی
  .ساحر شود و دنيا را بر آخرت بر گزيند

وصيت مرا حفظ کن، چنان که من از برادرم جبرئيل ! يا علی
   ١».حفظ کردم

م و  گذشت، مسلمانان به طور اعتاننظرچه از با توجه به آن 
شيعيان که اکثريت جمعيت ايران را تشکيل می دھند و به مدت 
سی سال، سرکوب، شکنجه، خفقان، زندان، اعدام، و با وجود 
درآمد سرسام آور نفت در سالھای اخير و وضعيت اين ماده در 

ر لوای بازار جھانی و بين المللی، گرانی و فقر و ف�کتی که زي
اس�م انق�بی، عدل علی و نظارت بدون قيد و شرط امام زمان 

، به طور اخص بايد به دو نکته ی اساسی و را تجربه می کنند
  !قابل تعمق توجه کنند

 جمھوری اس�می،سفاک و تبھکار و غارتگر دولت مردان  - ١
کشتار طی سی ساله ی زمامداری ننگين و خونين شان که 

وران حکومت، قتل عام زندانيان سياسی سال سبعانه ی تمام د
، قتل ھای زنجيره ای، وقايع خونين و سرکوبگرانه ی ١٣۶٧

دانشگاھھا، به بند کشيدن ھزاران نويسنده، روزنامه نگار و 
را در پرونده ی  کارگران حق طلب، اذيت و آزار زنان و جوانان

سياه خود دارند، چنانچه ادعای وابستگی ھای نسبی شان به 
عامه خاندان نبوت و علی ابن ابيطالب مورد پذيرش و قبول 

عدم توجه علی به وصيت نتيجه ی بايد واقع شده باشد، مردم 
ی بر پشت بام و زير درخت ميوه دار، بين اذان پيامبر و جماع و

                                                        
  شيخ طبرسی.  مکارم اخ�ق– ١
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بوده و و اقامه، بدون وضو و دو روز مانده به آخر ماه 
د بشری و ديو زيرا درست از ھم خصيصه ھا و معايب ض!ندباش

سيرتانه ای برخوردارند که پيامبر بر شمرده و به داماد و پسر 
  .عمش گوشزد نموده است

بايد بپذيرند که خود، از سنت پيامبر خود به دور افتاده و به   - ٢
. خود را پيرو و در شمار امت وی به حساب می آورنددروغ 

و آنھم به اين دليل ساده و روشن، که بجای حرمت و عزت 
احترام به زنی که می بايست با اين سفارش ھا و روش پسنديده 
به ی آن زمان، يعنی محيط عربستان و دوران اعذاب جاھليت 

خانه شان وارد گردد، به دنباله روی از سردمداران جمھوری 
جھل و جنايت و کوتوله ھای ناقص الخلقه ای که سراپای 

نوع بشر، با ضديت و وجودشان را عقده ھای حقارت و دشمنی 
وا ، نسبت به زنان خود و جامعه ستم ربويژه زنان فراگرفته است

نمی داشتند و بدنباله روی از مشتی رجاله ی زنباره که رياکارانه 
و مزورانه بر مسند خ�فت نشسته و دم از عدالت اس�می می 

بلکه دوش به دوش مردم ستم کشيده، زنان . زنند ادامه نمی دادند
 انسانی، کارگران به گلوله بسته شده، دانشجويان عاری از حقوق

را صدای اعتراض شان و ...و اساتيد دانشگاھی سرکوب شده و 
که با نام آنان و زير لوای آيين و کيششان روا عليه اين ھمه بيداد 

  .بلند می نمودندمی دارند 
برای يک انسان شرافتمند و متمدن، و موجودی که انسانی می 

گونه تبعيض، استثمار، استعمار، استبداد و ساير انديشد و با ھر
پديده ھای ضد انسانی و زن ستيزان سر سازش و سازگاری 
نداشته و در راه خشکاندن ريشه ھای ستم گام بر می دارد، 
وجود زن و ھمسر، به عنوان شريک زندگی، يار و غمخوار، 
ھمگام و ھمراه، می بايست در ھمه ی مراحل زندگی خوشآيند و 

ت بخش باشد و اين ھمسنگر فداکار، در تمامی دقايق عمر لذ
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ار گيرد و از حق و حقوقی برابر با مورد احترام و عزت قر
زيرا آزادی، آزادگی ! خوردار گرددمردان بر شوھر خود و ساير

و دمکراسی معنی م مفھومی ندارد، ھر گاه که نيمی از جمعيت 
 کامل روبرو و فعال و سازنده ی جامعه با تبعيض و بی حقوقی

  !عذابی دائمی به سر ببرند
احترام، آزادی و برابری حقوق زنان می بايست در جامعه تثبيت 
و تضمين گردد و از طرف ھمه ی آحاد ملت به مرحله ی اجرا 

در موقع ھمخوابگی و زمانی که لخت و عريان نه . گذاشته شود
پل در آغوش مرد خوابيده و لبھا و سينه ھا و کمر باريک و ک

پھن و آلت تناسلی اش را در طبق اخ�ص گذاشته و به مرد 
زيرا در آن ! اجازه می دھد تا با آنان سرگرم شود و لذت ببرد

حالت، مرد با ھمه خصوصيات و خصلت ھای زن ستيزانه اش 
تسليم و مطيع شھوت است و ھمانطور که در صورت لزوم 

ا می دست به دامان سگ و گربه و شتر می شود و نازشان ر
کشد تا به خواسته ی غريزی و حيوانی او تن در دھند، در مقابل 
زن نيز کوتاه می آيد و به موجودی ساکت و آرام و سر به راه 

بوسه ھای شھوت آلوده ی وی بر سر و سينه و ! مبدل می گردد
پستان ھا و حتی آلت تناسلی زن، نه از روی عشق و صفا و 

 و ارضاء اميال جنسی محبت بلکه با ھدف لذت بيشتر بردن
بنا بر اين بعيد به نظر نمی رسد که در موقع جماع ! خويش است

با شتر و گاو و خر نيز دست به چنين اعمال جنون ميزی بزند و 
  .از لب ھای آن حيوانات نيز بوسه ای بگيرد

سمان به باعث می شود تا م�ئکه ی آبه نام زن، اگر موجودی 
پستانھای زيبا و خوش تراشش را  !تماشای بدن عريانش بايستند

از سکس و ھمخوابگيش با ! با سر انگشت به ھمديگر نشان دھند
مرد لذت ببرند و با شنيدن صدای نفس نفس زدنھای شور 
انگيزش در موقع جماع و شور و حالی که بر پا می کند، حالی 
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ھمدست شيطان باشد؟ به حالی شوند، چرا و به جھت می بايست 
ی، دلربايی، سخنان وسوسه انگيز و نشان دادن او که با زيباي

گوشه ی چشم و ابرو قادر است مردان عالم، حتی پيامبران، 
امامان، زاھدان و عارفان سپيد موی و ريش به زانو رسيده را 
از راه به در و افسار به گردن تسليم شيطان و آتش جھنم نمايد، 

وابگی و اين موجود که در ھمخبه چه دليل ناقص العقل است؟ 
ھم آغوشی اش ھزاران مزيّت و نوشداروی کم نظير نھفته است، 

و خشم و کينه ی مورد بی مھری چرا و به چه دليل می بايست 
قرار گيرد و از حقوق اوليه انسانی محروم زن ستيزان کور دل 

  و بی بھره شود؟
چيزی نيست که مئکه را حاضر کند، : امام صادق فرمود« 

 حرص و ولع با ھمسر خويش بازی و خوش مگر آن که مرد با
يعنی در اين وقت است که مئکه حضور پيدا می . طبعی نمايد

  ١».کنند
و چه اغوا کننده است . چه با شکوه و با عظمت است اين لحظه

برای مرد مسلمانی که برای دست يابی به يکی از آن م�ئکه و 
ت و حوران بھشتی دست به ھر کاری می زند و تن به ھر خف

. است آن دمو پر عظمت چه بزرگ  . خواری ممکنه ای می دھد
يعنی زمانی که وی در گوشه آلونک نکبت بار و چپر نيمه 
ويرانه اش، از ھمخوابی با ھمسرش لذت می برد و در ھمان 
حال م�ئکه ی آسمان به صف ايستاده اند و ھنر نمايی او را می 

چه بسا که ! ويندستايند و بر قدرت و توانائيش آفرين می گ
اش را با و شق و رق تعدادی از آن ميان، آلت تناسلی بلند شده 
و وی را برای دوران ايماء و اشاره به ھمديگر نشان بدھند 

  !آخرت و سکونت ظفرنمونش در بھشت برين کانديد نمايند

                                                        
  .محمد ابن يعقوب کلينی.  فروع کافی– ١
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صيه ھا و سفارش از طرف پيشوايان دين و اوليای مذھب، تو
تا عمل جماع و ھمخوابی با زنان، مل می آيد ھای فراوانی به ع

مرد مسلمان . شتابزده و بدون مقدمه چينی صورت نپذيرد
موظف است، ھمه قواعد بازی و اصول بھره برداری از سکس 

شمار اين نوع . و لذت بردن کافی از عمل جماع را رعايت نمايد
سفارش ھا و تاکيدھا به حديست که انسان با خواندن و مطالعه ی 

نھا به عظمت، بزرگی و دانايی اوليای مذھب و آگاھی و نھا نه تآ
پی می مسلمان جامعه و امت جنسی محيط بودنشان بر نيازھای 

برد، بلکه در می يابد که آلت تناسلی مرد و زن و انديشيدن به 
زير شکم، البته پس از شکم، از چه اعتبار و جايگاه ويژه و 

 و ادت ھاجايگاھی که ھمه ی عب!  استمقدسی برخوردار
خدمتگزاری ھای بشری و انسانی را تحت شعاع خود قرار داده 

کمتر به مسائل رھبران و پيشوايان دينی و باعث گرديده تا 
فرھنگی، سياسی، اقتصادی، آموزشی، آبادانی، فقر زدايی، 

و ...با خرافه پرستی و اعتياد، فحشاء، اخت�س، ارتشاء، مبارزه 
  !دپرداخته بپردازن

 با چون يکی از شما خواست: مؤمنين می فرمايدامير ال« 
ھمسر خويش آميزش کند، از شتاب کردن در اين کار پرھيز 

  ١».نمايد که زنان نيز نيازھايی دارند
، بازی با پستانھا و ناز و منظور از عدم شتاب، بوس و کنار

آغاز جھاد و يورش و  پيش از نوازش فرج يعنی آلت تناسلی زن
چون به گفته ی !  استعمل دخول يعنی ،خداشمشير زدن در راه 

و با اعمال و رفتارھای ! امير مومنان، زنان نيز نيازھايی دارند
قبل از دخول، می بايست آماده شان کرد و ميزان آدرنالين 
خونشان را به اندازه ی کافی باs برد تا حال بيشتری بدھند و به 

 باشد که م�ئکه !ھمراه مرد، تا اوج آسمان ھا به پرواز در آيند

                                                        
  )ابن بابويه ( شيخ صدوق .  خصال صدوق– ١

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٥٣

آسمان فشار کمتری به چشمان نازنين شان بياورند و ديدگان 
  !شھ�يشان به کم سويی و خستگی مفرط دچار نگردد

روايت شده است که پيامبر اکرم با ھمسران خود در وقت « 
  .جماع بازی می کرد و آنان را می بوسيد

می در سنن ابو داود روايت شده است که رسول هللا عايشه را 
  .بوسيد و زبانش را ھم می مکيد

جابر بن عبدهللا ھم نقل کرده است که رسول هللا نزديکی کردن 
  ١».قبل از بازی کردن با زن را نھی فرمود

پيامبر اس�م، به امت اس�می توصيه می کند تا از ھمخوابگی و 
جماع به روش پرندگان که ثانيه ای بيشتر طول نمی کشد، 

خودش، زن يعنی وسيله ی خوشی و لذت بپرھيزند و بگفته ی 
  !را ضايع نکنند

چون کسی می خواھد با زن خود جماع : رسول اکرم فرمود« 
کند، به روش پرندگان و مرغان به نزد او نرود؛ بلکه در ابتدا 
با او بازی با سينه ھا و لب ھا و خوش طبعی کند، سپس جماع 

   ٢».نمايد
ی کردن و بوسيدن زن، دستورالعمل ھای صادره در باره ی باز

بازی و مالش سينه و پستانھا، ماساژ ناف به پائين، تحريک و 
و غيره، ھر يک دارای محاسن و بازی با آلت تناسلی زن 

يت ھايی ويژه ای ھستند که به مرور زمان و با کمک خصوص
مروجين دينی و مذھبی که ھر يک به نوعی خود را مديون 

بال مسلمانان جوان و تازه به پيامبر و ائمه می دانند و در ق
دوران رسيده احساس مسئوليت می نمايند، رنگ و بوی طبی 

و از آنجا که حضرات در طول تاريخ شھامت رويارويی گرفته 
و مقابله با حقيقت و بيان واقعيت را نداشته و ندارند، در پوشش 

                                                        
  .فصل نکاح. ابن قيم جوزيه.  طب النبی– ٢
  .محمد ابن يعقوب کلينی.  فروع کافی– ١
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 بطوريکه !و رنگ و لعاب پزشکی و درمانگر مطرح گرديده اند
 در ھر بار نزديکی و عمل جماع، چندين و چند مرد مسلمان

بيماری زن را معالجه يا از بروز آنھا جلوگيری به عمل می 
آنھم در ازاء لذت و خوشی ای کوتاه و خواباندن آلت بلند . آورد

ّشده اش که می تواند با شر آفرينی ھای خود ارکان حکومت 
ه در اس�می و پايه ھای کيش و آئين جھان شمول را به لرز

  !آورده و به مخاطره بيندازد
  :برای مثال

 بوسيدن لب ھا سبب می گردد تا بوی بد دھان زن و مرد – ١
بوسيدن و . زايل گردد و چين و چروک صورت از بين برود

 برای – نه با دندان -زير گلو با لب ھا) چرا جويدن؟ ( جويدن 
. کندغده ی تيروئيد مفيد است و از بيماری گواتر جلوگيری می 

  .اين عمل بايد به مدت ھفت تا ده دقيقه ادامه يابد
 بازی کردن با سينه زن، ماساژ پستانھا با دست و لبھا، به – ٢

مدت ده تا پانزده دقيقه، سبب می گردد تا منی زن زودتر خارج 
ھمچنين سبب می شود که درد ناحيه . گردد و زن حامله شود

ورم و نفخ معده بھبود شانه ھا، زير گلو، شکم، پھلوھا، ضعف، 
  .يابد و از بيماری تيروئيد جلوگيری نمايد

 تناسلی زن به آرامی  چنانچه از ناحيه ی ناف تا فرج يا آلت– ٣
باعث می گردد تا رحم  دقيقه ماساژ داده شود، و به مدت ده

. تحريک شود و درد رحم و دل پيچه ی زن، زودتر التيام يابد
ی کيست باشد، بھبودی حاصل می ع�وه بر آن، چنانچه زن دارا

شود و برای زنانی که بچه سقط می کنند، نافع است و از سقط 
و اگر زنی عقيم و نازا . شدن بچه جلوگيری به عمل می آورد

باشد، ماساژ ناف تا آلت تناسلی و تحريک اين ناحيه  قبل از 
  . عمل دخول سبب زايش و باروری می شود
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ه ی بھشت و چشمه ی حيات  اما تحريک و ماساژ درواز– ۴
بخشی که در ميان انبوھی از گلھا و رياحين خوشبو و پا کوتاه 
قرار گرفته، يعنی آلت تناسلی زن و تحريک چوچوله که چون 
ياقوتی لزج و لغزنده و جاندار در ميان آن  قرار دارد، سر درد، 
بيماری ھای اعصاب و ناراحتی ھای حيض و دوران قاعدگی يا 

رمان می کند و برای عرق و بوی بد بدن زن مفيد و پريود را د
ھمچنين برای حرارت و تب، رطوبت و خلط گلو و . نافع است

  .بلغم عفونت درمانگر است
 در مرحله ی آخر و فتح الفتوح، يعنی زمانی که صدای نفس – ۵

ھا در فضای اتاق پيچيده و زن و مرد چون دو شاخه ی نيلوفر 
اده و پذيرای عمل جنسی و دخول در ھم پيچيده و کام� آم

ھستند، خستگی بدن زن و عقده ھای روحی و روانی او از بين 
بويژه زمانی که آلت تناسلی وی به مدت ده دقيقه با . می روند

سرانگشتان گرم و نوازشگر مرد، تحريک و ماساژ داده شده 
در چنين حالتی، حتی درد کشاله ی ران ھا و کليه ی زن . باشد

خورده و عفونت کرده است، از بين خواھد رفت و که سرما 
برای به . التيام خواھد يافت و برای سستی کمر زن نافع است

دست آمدن نتيجه ی مؤثرتر و مطلوب تر، بھتر است عمل دخول 
  .و خروج حدودآ به مدت سی تا چھل دقيقه طول بکشد

ع�وه بر آن، در مرحله ی حساس و لذت بخش جماع، ھمه 
وانين سخت و دست و پاگير اس�می، اثر بخشی خود قواعد و ق

را از دست می دھند و به احکام و فرامينی ناکار آمد و بی اثر 
در اين مرحله، زن و مرد، می توانند لخت ! مبدل می گردند

وعور و بدون روانداز و زير انداز در ھم بپيچند و ابدأ به 
مرد می ! شيطان و بچه ی شيطان و ھمسايه ی حيز نينديشند

و از آنجا که امام ! تواند و اجازه دارد تا آلت تناسلی زن را ببوسد
شرم نموده اند يا در روی پرسش کننده صبور و حليم مانده اند، 
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حتی اجازه دارد، با نوک زبان اطراف و درون مھبل را ليس 
بزند و چوچوله را که چون قلبی تپنده در ميانه ی آن سر چشمه 

مرد اجازه دارد، زن ! ده است نوازش دھدی زايش و حيات غنو
را کام� لخت عريان و بدون مانع و رادعی به تماشا بايستد يا 

 او مختار اسست تا با !بنشيند و بزرگترين لذت ھای دنيا را ببرد
نوک انگشت خود با فرج زن بازی و آنرا برای مراحل بعدی 

رودخانه،  مرد اجازه دارد تا در ميانه آب چشمه، .تحريک نمايد
ولی زن، از ! دريا و حمام با ھمسر خود جماع نمايد و لذت ببرد

آنجا که تسليم اراده ی مرد و تکيه گاه خود بوده و ھست، مجبور 
  !به تن دادن و پذيرفتن ھمه ی اين اعمال است

چنين به نظر می رسد که گويا زن، از انجام ھمه ی اين اعمال و 
ين تنھا حق مرد است که با رفتارھا رويگردان و فراريست و ا

  !  تکيه بر حق سرپرستی و برتری خود اين لذت ھا را ببرد
از امام کاظم سئوال شد؛ اگر در حالت جماع جامه از روی « 

. مرد و زن دور شود، چگونه است؟ امام فرمود باکی نيست
زن را ببوسد چطور است؟ فرمود سئوال شد اگر کسی فرج 

  .اشکال ندارد
ق سئوال شد؛ اگر کسی زن خود را عريان کند و به از امام صاد

او نظر نمايد چگونه است؟ حضرت فرمود مگر لذتی از اين 
بيشتر می باشد و اگر کسی با انگشت خود نيز با فرج زن بازی 

اما به غير از اجزای بدن خود، چيز ديگری . کند، اشکال ندارد
  .در آن محل وارد نکند

مرد در ميان آب، جماع کند؟ ھمچنين سئوال شد؛ می تواند 
پرسيدند، آيا جماع در حمام جايز است؟ . فرمود باکی نيست
   ١».فرمود اشکال ندارد

                                                        
  .محمد ابن يعقوب کلينی.  فروع کافی– ١
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حتی نشسته و سوار بر . در ھر جا و مکانی می توان جماع کرد
اگر به مکان ھايی ! محدوديت مکانی وجود ندارد! جھاز شتر

بيش از چون مسجد و کعبه و دير اشاره نشده، دليل بر حرمت 
به دليل ! حد اين محل ھا و ممنوعيت عمل جماع در آن ھا نيست

ساده و روشن که زن مسلمان موظف است نماز يعنی پايه و 
ستون دين را با شتاب بخواند و ھر چه سريع تر خود را به 

ع�م اعمليات آغاز برای رختخواب برساند و شوھرش بچسبد و 
  . آمادگی کند

خوابگی زن و مرد مسلمان، از نادر ع�وه بر آن، جماع و ھم
عملياتی است که فرشتگان و م�ئک آسمان را به تماشا و تحسين 

يعنی مسجود ) مرد ( آن ھم به اين دليل که آدم ! وامی دارد
م�ئک و تاج سر آفرينش را که خلقتش آشوب ھا به پا کرد و 
باعث گرديد تا ھمه ی م�ئک وی را سجده کنند، اs ابليس، که 

ورد خشم پروردگار قرار گرفت و به لعن و نفرين ابدی دچار م
گرديد را، اسير و افتاده در پای بتی عيار و شھر آشوبی چون 

آخرين و مشاھده کنند که اين پديده ی شگفت انگيز و ! زن ببينند
بر سر و ھا بوسه ھنر آفرينش، چسان نفس زنان و عرق ريزان 

 آلت تناسلی زن می زند و ه و پستان و از ھمه مھمترروی و سين
  !ترشح ھای آن را چون شھد و عسل با نوک زبان نوش می کند

و م�ئک و ! و گر نه چيز عجيب و غريب در حال اتفاق نيست
مقربين درگاه باری تعالی می توانند عمل جفتگيری و نزديکی را 
در ھر لحظه و ھر دم از ساير حيوانات و جانوران در ھر گوشه 

بدون پرده ی ساتر و ھر نوع پوشش و ! بينندی کره خاکی ب
حال پيشوايان و رھبران دين و م�يان وابسته به دستگاه ! مانعی

جماع عمل : خليفه گری شيعه زار بزنند و گلو پاره کنند که
ھدف ارضاء زن و با به شرطی که  پسنديده و sزمی است، 

  !!اس�می باشدی جامعه در فساد شيوع جلوگيری از 
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اگر يکی از شما به ھمسرش نزديک شود :  صادق فرمودامام« 
 نکند، ھمسر او اگر به يکی ءو سپس بر خيزد و او را ارضا

پس به ھنگام . متوسل می شوداو سياه زنگی دست يابد، به 
نزديکی، شوخی و بازی و معبه کنيد که لذت بخش تر و بھتر 

  ١».است و زن بھتر ارضاء می شود
 و دلربايی ست و اسير در دام وسوسه ھااين موجودات شھوت پر

خصلت زن ستيزانه و مرد ! ھای زن، جز اين نمی توانند بگويند
ساsرانه ای که طی اعصار و قرون متمادی در رگ و خون 
شان رسوب نموده و جزء جدايی ناپذير و غير قابل تفکيک ژن 
 ھايشان شده، به آنان اجازه نمی دھد تا زبان به حقيقت بگشايند و

آنان از اينکه به ضعف خود از سويی و ! واقعيت را بگويند
زيبايی، فريبايی، دلربايی و دوست داشتنی بودن زن، آنھم در 
لحظه و زمانی که بدون ھر گونه پوششی در برابر انسان ايستاده 
و با حرکات چشم و ابرو، لرزش سينه ھا و جنبش ھای موزون 

  !تراف نماينداندامش آشوب به پا و دل می ربايد، اع
آلت تناسلی زن را :  آنھا از اينکه بر زبان بياورند و بگويند که

چون چشمه ای مصفا و جان بخش در ميان دو ران خوش تراش 
  !می بينند وحشت دارندو زيبا 

خلق و خوی مرد ساsرانه و برتری جويی به آنان اجازه نمی 
باتر و تر موھای اطراف آلت تناسلی زن را زي: دھد تا بگويند که

و تازه تر از قشنگ ترين گلھای روی زمين می بينند و در موقع 
جماع با عشق و ع�قه و در حاليکه بدنشان داغ و دانه ھای 
عرق بر پيشانی شان نشسته، صورت و پيشانی شان را که اثری 
ُاز مھر و سجده ی شکر بر آن مانده، بر روی آن گلھا می مالند 

  !ندو بوسه ھا نثارشان می کن

                                                        
   شيخ طبرسی .   مکارم اsخ�ق- ٢
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آنان وحشت دارند از اينکه بر زبان آورند و اعتراف نمايند، 
وقتی که در آتش ھيجان می سوزند و در آن حالت با دقت و 
احتياط لبه ھای آلت زنانه را از ھم می گشايند و چوچوله را می 
بينند و احساس می کنند که جان دارد و نبض زندگی در درونش 

دھد و با چه حرص و ولعی می طپد، چه حسی به آنان دست می 
  !با نوک زبان لمسش می کنند و بوسه بارانش می نمايند

ر به و در آخر، آنان از شھامت اخ�قی بی بھره اند و قاد
زمانی که در آغوش زنی فرو رفته و اعتراف نيستند تا بگويند؛ 

پيکر گرم و جان بخشش را در ميان بازوان خود می فشارند، 
طنی شان اينست که زمان متوقف شود و تنھا آروز و خواست با

  !دناين لحظات ھرگز به پايان خود نزديک نشو
اين است که موضع غرور کاذب و خصلت ھای زن ستيزانه و 
مردساsرانه خود عدول نمی نمايند و زبان الکن به حرکت در 

باز ھم زن است ! می آورند که ھمه ی گناھان زير سر زن است
و در صورت عدم ارضاء جنسی و اميال که فساد آفرينی می کند 

حيوانی به راه می افتد تا به ھر طريق ممکن خود را ارضاء 
حتی اگر شده با يک سياه زنگی که گويا از ديدگاه اس�م با . نمايد

ديگران برابر و برادر است و شما مرتبأ اين جمله را به نقل از 
که حضرت پيامبر اس�م از زبان مسلمانان شنيده يا می شنويد 

از ديدگاه اسم، سياه حبشی و سيد قريشی « : رسول فرمود
و در اين مورد به عنوان سمبل نفرت و انزجار » .برابرند

! آن ھم با ھدف تحقير و کوچک نمودن زن. معرفی می گردد
اگر چنين است و زنان تا اين حد ضعيف و بازيچه ی اميال و 

به ھر ذلت و غرايز جنسی خويشند که برای ارضاء آن تن 
دليل چه دارد تا علمای عظيم الشأن اس�م و خواری می دھند، 

نايبان امام زمان، بخش اعظم رساله ھای عملی خود را به 
، دخول در دبر زن و )جلق زدن مردان ( مسائلی چون استمناء 
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ھمسر، عمل لواط، جماع با حيوانات و چھارپايان، سئواستفاده ی 
ن ھم از سوی آقايان اختصاص داده و جنسی از کودکان نابالغ آ

   می دھند؟
زنان و توصيه به  مردان منحرف حال حتمأ به دليل دلسوزی به 

 در به نفع زن وتا فعاليت ھای نادر و قابل کنترل جنسی خود را 
در پشت راه ارضاء جنسی آنان بکار گيرند و از ھدر دادن آن 

   !شتر و گاو و استر و اsغ جلوگيری نمايند
 که چرا در جامعه ی مردساsر و طاعون زده ی دينیوs اص

فساد و نکبت و ادبار از در و ديوارش نازل می شود و بوی 
، اين زن است که فساد می آفريند و تعفنش ھمه جا را فرا گرفته

به دنبال يک سياه زنگی به حتی در صورت عدم ارضاء جنسی، 
رود و جسم راه می افتد و با طيب خاطر در آغوشش فرو می 

مقدسش را در اختيار وی می گذارد تا لگد مالش نمايد و شھوتش 
 مھمتر اينکه، مگر اين سياه .را در آلت تناسلی اش خالی نمايد

حبشی از جنس و قوم و قبيله ی مردان نيست؟ شايد رنگ سياه و 
تيره ی پوستش باعث شده تا در مقايسه با ھم نوعان و ھم جنسان 

 عنصرتر باشند و به فرامين خدايش پای سفيد پوست خود سست
  !بندی و تعھد نشان ندھد

 بار بيشتر ٩٩زن : از امام صادق روايت شده است که فرمود« 
ولی خداوند عزوجل . از مرد لذت و شھوت را احساس می کند

  ١».او را به رشته حيا مقيد کرده است
و فحشاء در جوامع و بويژه کشورھايی فساد اشاعه ی پس گناه 

، نه به گردن دولت مردان بی کفايت و دزد و چون ايران
و نتيجه ی مسقيم اشاعه ی فقر و دين ساsر چپاولگر و مستبد 

يژه آن دسته از خانم ونکبت عمومی، بلکه به گردن زنان و به 
ھائيست که در موقع ھمخوابگی و جماع ارضاء نمی شوند و به 

                                                        
  .s منبع با– ٢
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ن و بی توجه، به مجرد بيرون آمدن از بستر و آغوش مرد ناتوا
دنبال ديگری می گردند تا ارضاء شان کند و شعله ھای سرکش 

  .شھوتشان را خاموش نمايد
چرا در گذشته ای نه چندان دور و پيش از آنکه انق�ب ناميمون 
و نا مقدس اس�می از راه برسد و جامعه در کام طاعون مذھب 

سعت کم گرفتار شود، از فساد و فحشاء ای به اين گستردگی و و
مگر نه به اين خاطر بود که فقر چنين دامن نظير خبری نبود؟ 

و زنان و دختران جامعه مجبور به تن فروشی نبودند  گستر نشده
  تا لقمه ای نان به کف آرند و سد جوع نمايند؟

ی اين حضرات شھوت پرست و شکم باره که در طول به ادعا
ا و ھوس شکم و تاريخ از سفره ديگران ارتزاق نموده و اسير ھو

زير شکم شان بوده و ھستند، اگر زن بھتر ارضاء شود، عقده 
زيرا زنی که از . ھايش باز شده و اعصابش راحت می شود

شوھر خود راضی شود و مرد نيز به تماي�ت جنسی او پاسخ 
دھد، حرف شنو، سربزير، صبور و مطيع می شود و مرد ھر 

م و تن دادن به بی حتی اگر انجا. چه بگويد، اطاعت می کند
  .ارزش ترين چيزھا باشد

چھارپايان و درازگوشان خوش خوراک و خوش اشتھايی که به 
نام دين و مذھب و رھبران روحانی مردم به اظھار نظر و 
رديف کردن اراجيف و اباطيل می پردازند و گند دھان بد بو و 
متعفن خود را به عنوان پند و اندرز بخورد امت اس�می می 

د و به غير از جھل و اوھام پراکنی ھنری ندارند، نه تنھا دھن
زنان را تا جايگاه و منزلت حيوانی پيش می برند و با بخل و 

خود از که گويی تو . کينه ای بی نظير با آنان بر خورد می کنند
شان موجودی به نام زن متولد نشده و پای نامبارک و ناميمون 

  .به عرصه ی وجود نگذاشته اندرا 
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آنان مسئله غريزی و نياز به ھمخوابگی را مختص زن و 
و ت�ش می ورزند . منحصر به نيازھای شھوانی وی می دانند
باره ی آن از کلمات و در موقع بيان اين مطلب و توضيح در 

  .گيرندجم�تی مستھجن و ناخوشايند بھره 
اينان معتقدند که اگر زن از لحاظ جنسی و غريزی ارضاء نشود 

از او خارج نگردد در وجود خود آرامش نمی يابد و کسی و منی 
يمی از را می ماند که موقع دستشويی رفتن و ادرار کردن، ن

ه دادرارش را در مثانه نگھداری  و از خروج آن ممانعت نمو
يا بی شباھت به کسی نيست که وقت دفع مدفوع دچار . است

 جنسی در زمانی که زن، از نظر. هدييبوست و ثقل مزاج گرد
ارضاء شود و منی از وی خارج گردد، حالت انسانی را دارد که 

بنا بر اين . ادرار يا مدفوع به راحتی از بدنش خارج شده است
و اخ�ق و رفتارش . احساس شادی و نشاط و آرامش می کند

اين بدان جھت است که شوھر وی را از نظر . بھتر می شود
از اين روی . ه استجنسی ارضاء نموده و حاجتش را بر آورد

در صدد تشکر و قدر دانی بر می آيد و دوست دارد دست به 
اعمال و رفتاری بزند که در دل شوھر جا کرده و محبت او را 

  .به ھر طريق به دست آورد
به دنبال ارضاء شدن و . م�حظه فرموديد؟ مردان چنين نيستند

. يگرندزيرا از گوھر و ذاتی د! لذت بردن در آغوش زنان نيستند
 بار شھوانی تر و ضعيف تر از مردان ٩٩و از آنجا که زن 

است، به ھمه ی خواری ھا، بردگی ھا، اجحاف ھا، بی حقوقی 
ھا، توھين ھا، فشارھا و اعمال و رفتارھای غير انسانی و ضد 
بشری حاکمان و قوانين زن ستيز جامعه ی مرد ساsر تن می 

وش می کشد تا مبادا از دھد و بار نام�يمات گوناگون را به د
ماند و ز آلت بلند شده ی مردان بی نصيب بنعمت برخورداری ا

  !عقده ھای روحی و روانيش سر باز نکند و گشاده نگردد
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خداوند عزوجل شھوت را ده جزء خلق : امام باقر فرمود« 
ولی برای بنی . ُکرد؛ نه جزء در مردان و يک جزء در زنان

 ايشان و بنی اميه و پيروان آنھا ھاشم و ھمسرانشان و شيعيان
   ١».ُنه جزء در زنان و يک جزء در مردان قرار دارد

عصبيت قومی و قبيله ای، جنون زن ستيزی، خصائل عقب مانده 
ی مرد ساsرانه، دگم انديشی و واپسگرايی مرتجعانه مذھبی و 

و سبب می شود تا به اصط�ح رھبران دينی و مذھبی و ... 
 کج  و معوج آيين و کيش، در جھت حفظ سکانداران کشتی

موقعيت مرتجعانه و واپسگرايانه ی خود، به پروردگار عادل، 
رحمان و رحيم خود نيز دروغ ببندند و وی را به بخل، حسادت 
و تبعيض ھای آشکار و روشن و از ھمه مھمتر تزلزل و دمدمی 
مزاج بودن متھم  و مدعی شوند که در بين مسلمين و زنان آنان 

  ! نيز حاضر به رعايت عدل و مساوات نبوده است
ديدگاه و انديشه ی زن ستيزانه اعراب باديه نشين و اقوام و مللی 
که دختران را ننگ ابدی دانسته و برای خ�صی از اين ننگ، 
آنان را زنده به گور می کردند، در sب�ی افکار رھبران و 

اين امر ! زندپيشوايان دينی و احکام و قوانين دينی موج می 
باعث گرديده تا در جھان اس�م، حتی سرزمين ھايی که در 

با بی نه داشته اند، گذشته نسبت به زنان ديدی انسانی و مترقيا
مھری برخورد شود و حقوق حقه شان ناديده و زير پا نھاده 

  .شود
به دوران فرمانروايی کلئوپاترا و در ايران به مسئله : برای مثال

ران خسرو پرويز بنگريد و وضعيت زنان اين ی پادشاھی دخت
  !  دو سرزمين را با دوران پس از اس�م مقايسه کنيد

باليدن به قدرت مردی و رجز خوانی در باره توانايی مردان در 
ھمآغوشی و تصاحب زنانی بيشتر، حتی در باره ی پيشوايان 

                                                        
  ).ابن بابويه ( شيخ صدوق .  من sيحضره الفقيه– ١
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دينی و مذھبی، به قوت خود باقی است و گاه با توصيف ھايی 
  .  آميز بيان و بدان تفاخر می شوداغراق

عمر بن خطاب نزد حفصه دخترش رفت و : امام باقر فرمود« 
نيروی مردی رسول خدا چگونه است؟ حفصه پاسخ داد؛ : گفت

اما خداوند آن را برای پيغمبرش . مانند مردان ديگر است
نپسنديد و يک قدح حليم از گل ھای بھشتی برايش فرستاد و آن 

  ١».رت چھل و چند مرد بدو افزوده شدرا خورد و قد
بيچاره حفصه و ساير زنان حضرت که می بايست جوابگوی 

  !قدرت چھل و چند مرده ی حضرت باشند
م�حظه شده زمينی و آسمانی، اعم از تا کنون کمتر دين و آئينی 

چون اس�م عزيز و مذھب تشيع به ممسئل جنسی و نياز که ھم
حتی پرستندگان و . اخته باشدان به سکس و شھوترانی پردانس

پيروان آلت تناسلی شيوا در ھند، مريدان سافو و نيايشگران معبد 
به اين مھم و ھدوئيست ھا نيز تا اين حد در يونان الھه ی عشق 

  !نپرداخته و در اين باره قلم فرسايی نکرده اند
بر اساس اسناد و شواھد موجود که از حجمی بی نظير 

، در اين  اس�مآئين آسمانین و بزرگان پيشوايابرخوردارند، 
و بيش از ھر مسئله و شته تخصصی فوق تصور داشته ر

  . معضلی به اين امر پرداخته اند
پيروزی و موفقيت انق�ب اس�می و به قدرت رسيدن م�يان و 

شيعه در ايران، سبب وابسته به دستگاه خليفه گری روحانيون 
 ن امور سکسولوژی مذھبیان و متخصصاگرديد تا اين انديشمند

به نتايج پر بارتری  و ی دست بزنندبه تحقيق ھای گسترده تر
زيرا برای اولين بار، پس از افسانه ھا و داستانھای . دست يابند

منتشره در باره ی حرمسرای فتحعلی شاه قاجار و شھوترانی 
ھای افراطی اين پادشاه اس�م پناه و وارث ائمه ی اطھار، پرده 

                                                        
  .باب اطمعه و اشربه. احمد برقی. محاسن برقی– ١
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نماز جماعت زنان و سکس ھای دسته جمعی و حتی از روی 
دختران برھنه برداشته  و سکس به حريم کبريايی خداوند 

  ! آسمانی راه يافت
در ايران اس�می، يعنی سرزمينی که تحت لوای اس�م در بات�ق 
بيکاری، اعتياد، فساد و فحشاء دست و پا می زند و در حال 

س�م پناه، نيروی غرق شدن است، رھبران و دولتمردان ا
بيشتری در اين راه صرف و ھزينه ی افزون تری را متقبل می 

  !شوند
 که اخبار و گزارش ھای منتشره، م�ھای حاکم بر ايرانطبق 

و از ارسالی خداوند نصيب شان شده بھشتی انگشتی از حليم 
قدرت چھل و چند نفره ی جد بزرگوارشان نه تنھا در زمينه ی 

گر انديشان، سرکوب و خفقان و شکنجه و کشتار و قتل عام د
اعدام، بلکه در رابطه با مسائل سکسی و ھمخوابگی با زنان نيز 

اگر چه در راه آزادی و آبادانی و بھبود وضعيت ، برخوردارند
زندگی مردم نه تنھا گامی برنداشته، بلکه بر ويرانگری و 

 به دست يابیدر زمينه ی تبھکاری بيشتری نيز روی آورده اند، 
شيوه ی لذت بری و و استفاده ی ابزاری بھتر و بيشتر از کاsيی 

اين جماعت م�ی ! به نام زن، گامھای بلندتری برداشته اند
ع�وه بر کاربرد جراحی و زيبايی شھوت پرست و ھوسران، 

در راه تنگ کردن فرج و آلت تناسلی زنان، به روشھای ديگری 
ری از ھنر دباغی پوست و ھره برداببکار گيری و نيز از قبيل 

و کشيدن ترياک با ھدف شاندن زنان در حوضچه ھای آب يخ ن
  .دست يافته اندھمخوابگی قبل از نزديکی و انزال دير رس، آنھم 

از امام صادق سئوال شد؛ ھنگامی که زن حايض شد، آيا « 
: مرد نزديکی کردن با زنش حل است؟ حضرت فرمودبرای 
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به درستی که : سپس فرمود. نداردھر چيزی جز فرج اشکال 
  ١».زن وسيله خوشی و بازيچه مرد است

از آنجا که شھوترانی بی بند و بارانه و اشتھای سيری ناپذير 
 و علماپادشاھان اس�م پناه، امرا و فرماندھان سپاه اس�م و 

مبين و مذھب شيعه از جنس لطيف، و در بيشتر  دين شوايانيپ
زبانزد خاص و عام سان مرد خود، موارد عمل لواط با ھم جن

بوده و اين کار نياز مبرم به غذاھای مقوی و انرژی زا دارد، در 
از اين . با شکم قرار می گيردو بدون واسطه ارتباط مستقيم 

روست که ک�غ پر ريخته ی انديشه و تفکر اين موجودات حقير 
مند و بی سر و پا که بر باsی منابر خود را با القابی چون دانش

ع�مه، آيت هللا شکافنده ی علوم، نابغه ی جھان اس�م، عاليقدر، 
مورد خطاب قرار ميدھند، از محدوده ی شکم و مزين و و ... و 

  !زير شکم فراتر نمی پرد و به فضای ديگری گام نمی گذارد
با اين حال، ذره ای از مناعت طبع و شرافت اخ�قی برخوردار 

 به سخن بگشايند و از نياز جنسی و نيستند تا شرافتمندانه زبان
يا با طرف مقابل شان که بر آورنده ی ! روحی خود حرفی بزنند

روی اين ! ھمه ی اين نيازھاست شرافتمندانه برخورد نمايند
اصل است که زن را بازيچه ی دست مردان، وسيله ی سرگرمی 

  !و لذت و غيره می نامند و مورد خطاب قرار می دھند
ياز جنسی، يک نياز غريزی و حيوانی است، درست است که ن

اما نبايد از نظر دور داشت که ھر دو طرف به آن نياز دارند و 
يعنی عملی است متقابل و مشترک و ! از اينکار لذت می برند

زنان به ھمان اندازه از اين کار به طور طبيعی و نرمال لذت می 
وده و گوی اما حضرات که ھميشه راه افراط بيم! برند که مردان

سبقت را از ھمگان ربوده اند، شھامت اعتراف به اين نياز متقابل 
بنا بر اين نياز غريزی خود را به ! و لذت بردن طرفين ندارند

                                                        
  .محمد ابن يعقوب کلينی.  فروع کافی– ٢
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حساب احتياج مبرم و حياتی زن و راه مقابله با فساد و فحشاء در 
وقاحتی بی نظير و نادر که ! جامعه ی اس�می اع�م می کنند

 بند انداز و عوام فريب از عھده ی حمل و تنھا اين جماعت
  !ابرازش را بر می آيند

يکی از اصحاب امام صادق به آن حضرت عرضه داشت؛ « 
دستوری فرمائيد که بر . جانم فدايت، من چند کنيز خريده ام

ُپياز را خرد کن و در : حضرت فرمود. آميزش موفق شوم
 بريز و روغن زيتون سرخ کن و تخم مرغ را بشکن و در ظرف

بر آن نمک بپاش و بر پياز و زيتون اضافه کن و مختصری آن 
راوی گويد به دستورات آن حضرت عمل . را بپز، بعد تناول کن

   ١».کردم و به آنچه می خواستم توانا گشتم
آنان که دم از عدالت، مساوات و برابری اس�می می زنند، جا 

  .  شان بنشينددارد تا کمی خجالت بکشند و عرق شرم بر پيشانی
مسلمانی که در رديف اصحاب امام و پيشوای مسلمين قرار 

يعنی عم� در دورانی که . دارد، چند کنيز خريداری نموده است
نظام برده داری به صورت ک�سيک و رسمی خود ملغی گرديده 
و جھان به سوی تحولی جديد گام برداشته، اين آئين نو و 

برابری عوامفريبانه پا به  که با شعار مساوات و جھانشمول
عرصه ی وجود گذاشته و توده ھای به ستوه آمده از سلطنت 
مطلقه و مستبدانه ی پادشاھان ساسانی، مغان تبھکار و سودجوی 
به اصط�ح زرتشتی دوران ساسانی و قيصران ديکتاتور و بھره 
کش رومی را به زير پرچم عدالت طلبانه و برابری و برادری 

ی ، کماکان از خريد و فروش انسانھا دفاع مخواندتوحيد فرا می 
  .نمايد و بدان مشروعيت می بخشد
و بھره کش مستثمر و بی وجدان، از ھمه مھمتر اينکه، برده دار 

به حضور رھبر و پيشوای عدالت گستر و مساوات طلب 

                                                        
  .شيخ طبرسی.  مکارم اsخ�ق– ١
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 وی رھنمود می طلبد که چسان با انسان شرفياب می شود و از
ر زنجيری که فقر و تبعيض دنيای ھای خريداری شده و پای د

اس�م به اسارت و تملکش در آورده، سئواستفاده ھای جنسی 
 بدون آنکه .از آنان کام دل بگيردھمخوابه شود و با آنان . نمايد

توان جسمی و نيروی اھريمنی شھوتش دچار تزلزل و نوسان 
و آن حضرت در نقش يک کار شناس مسائل جنسی و ! گردد

. کار کشته دستورات sزم را صادر می نمايدآشپزی مجرب و 
به ستوه م و ستم بنی اميه آن ھم در زمانی که جھان اس�م، از ظل

آمده و ايرانيان به رھبری ابومسلم خراسانی، از فرط نا اميدی و 
 گرديده حضرت امام، دست به دامان بنی عباسعدم تعھد پذيری 

در بند امت امامت و نان می خواھند تا بار سنگين خ�فت آو از 
و به جان آمده را به عھده بگيرند و از ستم و ظلم خلفای بنی اميه 

بدين معنی که از دست مارھای کوچک و سمی دوزخ ! برھانند
از بيداد و ستم بدان سان که ! به کام مار غاشيه پناه می برند

پادشاھان بی کفايت و ضد مردمی ساسانی به اس�م روی آوردند 
 و بيداد خاندان پھلوی، به دامان چرکين و خون و بی عدالتی

آلوده ی خمينی و ديگر روحانيون تبھکار و جنايت پيشه ی 
  ! وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه رھنمون شان نمود

تفريط و افراط در شھوترانی و کامجويی از زنان مختلف آنھم از 
در سوی رھبران و پيشوايان دينی و متمولين دنيای اس�م که 

شمار اصحاب و ياران يا بقول امروزی ھا، مافيای اطراف 
رھبری بوده و ھستند، باعث گرديد تا روسپی گری و فاحشگی 
زنان و دخترانی که از فرط فقر و نداری، در جامعه ی اس�می 
و چھارچوب حکومت عدل و عدالت پروردگاری، به تن فروشی 

 نان خود را روی می آورند و با ھدف به دست آوردن لقمه ای
در آغوش متعفن و گنديده ی به اصط�ح پرھيزگاران و 
برگزيدگان امت بيندازند و به مرگی تدريجی پناه بياورند، تحت 
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نام صيغه صورت قانونی به خود بگيرد و اوليای مذھب به بھانه 
ی قرائت صيغه ی موقت و ح�ل نمودن رابطه، در نقش جاکش 

نگاه وقيحانه و بيشرمانه مدعی آ. ھا و دssن محبت ظاھر شوند
چون در زمان خفت : شوند و بر باsی منابر اع�م دارند که

ال از پای زنی يھودی دزديدند، آن خعلی ابن ابيطالب، خل
ی با شنيدن اين  غيرتمندجا دارد که ھر مسلمان: حضرت فرمود

  !دق کند و بميردخبر 
يت و دليل، خود آن حضرت که وsچه به راستی چرا و به 

فرمانروايی مسلمين را بر عھده داشت، قبل از ھمه دق نکرد؟ 
چرا فرزندان sشخور و تبھکار آن حضرت که بر ثروت بيکران 
مردم ايران و دريايی از نفت و بزرگترين حوضچه ھای گازی 
دنيا چنگ انداخته اند، با مشاھده اين ھمه زن و دختر فراری و 

ملکت امام زمان دق مرگ تن فروش در ام القرای تھران و م
چرا يک تن از آيت اعظام و مراجع تقليد گردن کلفت ! نمی شوند

و مفت خوار، نسبت به وضعيت زنان و دختران ايرانی و تن 
بويژه ان در شيخ نشينی ھای خليج فارس، ش فروشی و فاحشگی

صدای اعتراضش را زبان نمی گشايد و امارات متحده ی عربی، 
در مقابل چپاول و غارت بی حد و حصر، فقر بلند نمی کند؟ چرا 

و فحشاء، اعتياد و اخت�س و ارتشاء يی که سراسر مملکت امام 
زمان را به بات�قی متعفن و بد بو مبدل نموده سکوت اختيار 

  نموده و خفه خون گرفته اند؟
بلکه ! جمھوری اسمی، نه کاپيتاليسم است و نه سوسياليسم

  ! د توحيدی و عدل علینظامی است متکی بر اقتصا
چه خوش آھنگ بود اين ادعا و چه انسان ھای واs و شيفته ای 

چه دلھا که مشتاقانه در حصار . را فريفت و از راه بدر نمود
سينه تپيدند و سحرگاه آزادی و سربلندی را در رؤياھا خويش 

استقرار، استحکام و استمرار اين حکومت وsيی ! مجسم نمودند
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 نھايت به ور از جمھوريت و جمھور مردم، درو فرسنگ ھا د
جمھوری اسمی، نه « اميد که تثبيت بخش اول جمله انج

بلکه حکومتی است که با » !کاپيتاليسم است و نه سوسياليسم
 بر سرکوب و ، استقرار يافتهاتکاء بر فريب، نيرنگ و ريا

 بر به بند کشيدن و اسارت زنان!  تکيه زدهشکنجه و اعدام
و در نھايت حکومتی است ارتجاعی و ضد !  شدهمستحکم

مردمی که با ھزاران تار مريی و نا مريی به نظام کاپيتاليستی 
 یگره خورده و نقشی جز پادويی و خدمتگزاری به سرمايه دار

حاکميتی است که به نحو احسن و به قيمت فقر و !  نداردجھانی
انی شدن تيره روزی مردم و ويرانی مملکت، سياست بازار و جھ
پاسداری و آن را در راستای خواسته ھای امپرياليسم جھانخوار 

و آنجا که فرد خود فروخته و مرتجعی چون ! بردپيش می 
بوريس يلتسين از وابستگی و اجرای سياست ھای امريکا سر باز 
می زند و بفکر اعت� و سربلندی ملت روس می افتد، رھبران 

می از حرکت باز نمی مانند تبھکاران و جنايتکار جمھوری اس�
و دو حفظ منافع اين قدرت جھانخوار تعلل راه و لحظه ای در 
  !نددلی نشان نمی دھ

اگر حکومت پھلوی و خاندان ھزار فاميل وابسته به دربار، در 
تأمين کننده ی مواد خام و گذشتھد ای نه چندان دور و دراز 

مريکا انرژی زای دنيای سرمايه داری و اياsت متحده ی ا
روحانيت وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه با بودند، 

عوامفريبی و کشاندن توده ھای مردم به دنبال سراب بھشت و 
زندگی راحت در سرزمين امام زمان، نه تنھا آنان را بيش از 
پيش به دنيای سرزمين داری وابسته و دست بسته به قربانگاه 

و تثبيت پروسه ی کاs با ظھور فقر و نابودی شان کشاند بلکه 
، ناموس شدن زن و آغاز فعاليت گسترده ی تجاری در اين زمينه

از ديگر تا آنجا که نه تنھا ! مردم را نيز به حراج گذاشت
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و عدم بر خوردار از قوانين الھی و کشورھای اقمار امريکا 
چون ديگر اعمال ند، بلکه دعقب نماناحکام جھانشمول خداوندی 

شری و ضد انسانی شان، در اين زمينه نيز و رفتارھای ضد ب
  !ندپيشتاز و يکه تاز ميدان گرديد

بنا بر اين با گسترش سياست خصوصی سازی و برگماری 
پاول بر سر توده ی مظلوم و محروم، مافيای کشتار و غارت و چ

در تشديد گرانی و فشارھای سياسی، فرھنگی، اقتصادی و غيره 
جامعه از نظر اخ�قی نيز تا  پيش آوردند یافزودند و وضعيت

سير قھقھرايی به پيمايد به دره ی ھولناک و دھشت انگيزی 
  !سقوط نمايد

که پديده ای ! برج و باروھای مستحکم باورھا شکاف برداشت
اما از آنجا که جايگزينی نداشت و ! بود خوشآيند و نتيجه بخش

 به اصط�ح اپوزيسيون مسخره و ناتوان، قدرت بھره برداری و
مردم را نداشت، ی نارضايتی و اعتراض ھدايت موج فزاينده 

جامعه ای که از نظر اعتقاد ھای دينی و باورھای مذھبی دچار 
  !تزلزل شده بود، به شاه راه فساد و تباھی بيشتر افتاد

روحانيت وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه نيز که به ادعای 
ت رژيم، نبض شيخ علی يونسی، وزير وقت اط�عات و امني

اپوزيسيون و فعاليت ھای آن را در دست داشتند، از اين موقعيت 
و سر درگمی اپوزيسيون قدرت طلب و دريوزه، حداکثر 
سئواستفاده را نموده و به ياری مافياھای مختلف وابست به خود، 

کاs به به بزرگترين صادر کنندگان زن و تزريق آن به عنوان 
  !نددبه اربابان خود شف جھانی و خدمت بازار مصر

تشت رسوايی جمھوری و بدنامی رھبران تبھکار و جنايت پيشه 
تنھا مسئله ای که ھنوز در پرده ابھام مانده . آن از بام افتاده است

و مردم ايران از آن بی خبرند، ھمسويی سياست امريکا و 
تھديدھای دولتمردان . جمھوری نکبت در منطقه و جھان است
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 بوش که در ريکا و قمپز در کردنھای جرج واکرماياsت متحده ا
مواقع حساس و افزايش فشار و اعتراض ھای داخلی ايران، با 
ھدف گمراه کردن مردم و انحراف اذھان آنان سر بلند می کند، 

و باعث می گردد تا ! بر توھم و سر در گمی آنان می افزايد
پذير چنين پندارند که اياsت متحده امريکا، دشمن آشتی نا

در حاليکه نه ! جمھوری اس�می و خواھان سرنگونی آنست
اياsت متحده امريکا و نه جھان سرمايه داری خواھان چنين 

زيرا کمتر آلترناتيوی را می توانند بيابند ! مھمی نبوده و نيستند
 ی به اندازه ی رھبران مزدور و خود فروختهبتواند که 

لگام گسيخته و جمھوری اس�می از منافع سرمايه داری 
  .پاسداری و حضانت نمايدآدمخوار 

  ! برگرديم به اصل مطلب
، ضمن ادامه ی برخوردھای شديد و  ايرانجمھوری اس�می

سرکوبگرانه ی خود در مقابله با خيزش مترقيانه و حق طلبانه ی 
 که از سپيده دم انق�ب آغاز کرده و مزورانه و زنان ايرانی

از دوران ، تا دستاوردھای زنانعوامفريبانه در پی آن بود 
انق�ب مشروطيت به بعد را پايمال و به دست فراموشی بسپارد، 

به بند کشيدن و شکنجه و آزار و اذيت پيشگامان اين ضمن 
ترويج اعتياد و فحشاء را با  زمينه فساد جامعه و !...حرکت و 

سرعتی ھر چه تمامتر و از طريق نھادھای به اصط�ح انق�بی 
با !  گوشه و کنار کشور سر بر آورده بودند فراھم نمودکه در

رشد روز افزون بيکاری، گرانی و فقر و ادبار طاقت فرسا و 
کمر شکن که به زودی نيمی از جمعيت کشور را به زير خط 

  .فقر کشانيد
با کشور ھمسايه عراق،  و ويرانگر ھشت سال جنگ خانمانسوز

 افتادن پاره ای از که ويرانی کشور و از کارع�وه بر آن 
کارخانه ھا، کارگاھھا و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و 
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را در پی داشت، بر شمار زنان بيوه و بی سرپرست روری دامپ
افزود و رونق بازار صيغه و سود جويی و منفعت طلبی ھای 
رذي�نه و ضد بشری بسياری از م�ھای مسئول بنيادھای جنگ 

  ! دو شھيد و غيره را به ھمراه آور
در چنين موقعيت اسفبار و دردناکی، رھبران خائن و خود 

با طرحی برنامه ريزی شده و حساب فروخته جمھوری اس�می، 
جامعه را که از زنان و دختران جوان شده، تعداد قابل توجه ای 

ه ی باز ابتياع و تھيه ی لقمه نانی عاجز و درمانده بودند، به ل
اين زنان ! و تباھی سوق دادندپرتگاه و سپس ژرفای دره ی فساد 

در پناه عدل علی و زير و دختران جوان، در زير لوای اس�م، 
ردن لقمه ای نان  ھدف به دست آونظر و توجه امام زمان با

در خيابان ھای  به تن فروشی و روسپيگری متعفن و کپک زده
  !شھرھا و اماکن فساد توحيدی روی وردند

 الھی ه از نيروھای حزبی اولياجرای اين طرح در گام ھا
، ھای انق�ب، سپاه پاسداران و بسيجمستقر در دادگاھھا و دادسرا

به رشد و سازمان سپس !  کمک گرفتبنيادھای جنگ و شھيد
انجاميد که ريشه در بيت مافياھای قدرتمند و توانايی يابی 

رھبری و اندرونی علما و روحانيون قدرتمندی چون آيت هللا 
ق نوری، علی مشکينی، احمد جنتی و غيره مصباح يزدی، ناط

توان و قدرت وزارت اط�عات، دادسرھای انق�ب، بر داشتند و 
اين مافياھای ! متکی بودندنيروھای انتظامی سپاه پاسداران و 

جھنمی و کام� حزب الھی، ضمن اانگشت نھادن و تصاحب 
فريب دادن،   در زمينه یھمه ی منابع توليدی و صنعتی کشور، 

و به خارج از کشور و قاچاق زنان و دختران جوان،  بودن ر
تأمين کاsی مورد نياز بازار و رشته ی تازه تاسيس اين صنعت 

مايشاء و حاکم بر فعاليت کثيف يعنی تجارت سکس نيز 
  !ندسرنوشت زنان و دختران ايرانی گرديد
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از سوی و اع�م اين مسئله در جامعه تبليغ و ترويج امر صيغه 
خود که صيغه کننده می تواند، ن جمعه و نايبان امام زمان اماما

قرائت کننده ی صيغه باشد، دستورالعمل مزورانه و عوامفريبانه 
ای بود که با لباس و پوشش شرعی وارد ميدان شده و ھمچون 
بازوی راست رھبری و روحانيت شيطان صفت به فساد جامعه 

  !و اشاعه ی فحشای مقدس دامن زد و می زند
بق اين سياست، تنھا زالوھای جامعه، بله زالوھای جامعه، ط

يعنی کسانی که از راه چپاول و يغماگری و تکيه بر بيت رھبری 
انيون قدرتمند و صاحب نفوذ وابسته به دستگاه روحديگر يا 

به خليفه گری شعيه و دامن زدن به جنگ ويرانگر ھشت ساله 
ل تصوری اندوخته و ثروت ھايی نجومی و غير قابنوايی رسيده 
به طور روزانه، تعداد زيادی از دختران و زنان اند، قارند 

ھستی باخته ی ما را در ازاء مبلغ ناچيزی برای مدت زمانی 
اندک خريداری و مورد بھره برداری جنسی و اميال شيطانی و 

 اگر آزاد نمودن صيغه و باز گذاشتن !حيوانی خود قرار دھند
رانی در لباس انسان، ترويج و دست شھوت پرستان و جانو

و در راستای سياست ھای ضد انسانی سرمايه رونق فحشاء 
   نيست، چه نام دارد؟داری لجام گسيخته و بی بند بار 

ی دست بگذاريم و منتظر آيا ھنوز فرصتی باقی مانده تا دست رو
 از راه  حکومت عدل علی و جامعه ی قسط اس�میبنشينيم تا

م زمانی که ظاھرأ خود را زير عبای آياتی برسد؟ آيا ظھور اما
چون آيت هللا مصباح يزدی، آيت هللا سيد علی حسينی خامنه، 
سايه ی سيد محمد احمی نژاد و ته چاه جمکران مخفی نموده و 
زوال و انقراض ملتی کھن سال را نه از طريق طبيعی بلکه در 

گر مرداب متعفن و منزجر کننده فساد و تباھی اس�می نظاره 
است، ع�جی بر درد و واکسنی جھت جلوگيری از وقوع فاجعه 
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است؟ يا نوشدارويی است که بعد از مرگ سھراب می رسد و به 
    بن مايه ی قصه ھا و داستان ھای آيندگان مبدل خواھد شد؟

صيغه يا ( ابی بصير می گويد؛ از امام باقر در باره متعه « 
خداوند تبارک و : دحضرت فرمو. سئوال کردم) ازدواج موقت 

پس ھر چند از ايشان : ( تعالی در قرآن کريم چنين فرموده است
کامياب شديد، واجب است مزدھای آنان را بديشان بدھيد و باکی 

سوره . بر شما نيست در آنچه پس از واجب بدان تراضی کنند
    ١».)٢۴نساء آيه 

در فاحشه خانه نيز، طرفين با رضا و رغبت با يکديگر ھم 
مرد بھا را می ! غوش می شوند و لحظاتی را خوش می گذرانندآ

و کاsيی که پردازد و فاحشه در ازاء کاری که انجام می دھد 
حال اگر مرد مراجعه ! مزدی دريافت می کنداارائه می دھد، 

، شما من در ازاء پرداخت اين مبلغ: کننده به زن روسپی بگويد
ه خدمت خود و آلت  برای مدت چند دقيقه يا چند ساعت برا

تناسلی ام گرفتم، صورت و جواب مسئله تغيير می کند و خداوند 
تبارک و تعالی، با قدرت اعجاب آور خود، برای ھمان مدت 
زمان تعيين شده، زن را در رديف زنان پاک دامن، بی نياز از 

 آيا اين مدت را از کل دوران فاحشه قرار می دھد؟... مال دنيا و 
ر دفتر محاسباتی خود به ثبت می رساند تا در گری اش کم و د

روز رستاخيز و جزاء به آن رسيدگی شود؟ چه ميزان از گناه 
اين زن که عمرش را در روسپی خانه و ھمآغوشی با مردان 

  مختلف سپری نموده کم و بخشوده خواھد شد؟ 
و سئوال آخر اينکه، به ازاء ھر زن روسپی و فاحشه ای که با 

 ضد اس�می خود جامعه اس�می را آلوده و از پيشه و حرفه ی
عزتش می کاھد، به چه ميزان گناه و کيفر مجازات برای 
رھبران و پيشوايان بی کفايت، تبھکار، غارتگر و جنايت پيشه 

                                                        
   .محمد ابن يعقوب کلينی.  فروع کافی– ١
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ای که ردای خليفه گری هللا را بر دوش انداخته و زعامت 
  مسلمانان را بر عھده گرفته اند، تعيين و نوشته شده است؟

پس وای بر احوال ملت و قوم و قبيله ای !  طور يقيين ھيچیبه
که دست در گردن عفريت متعفن و گنديده ی جھل انداخته و در 

  !!آغوش چرکين و بد بويش به خواب غفلت فرو رفته اند
 فرھنگی –و لعن و نفرين بر جھل پروران و پيشوايان سياسی 

به حريم خود فروخته ای که به بھانه عدم توھين و تجاوز 
باورھای مذھبی و مسلکی مردم، بر اين امواج خون و رواج 
روز افزون و بی سابقه ی فقر، بيداد، اعتياد، بی فرھنگی، فساد، 
فحشاء، اخت�س، ارتشاء، غارت و چپاول چشم فرو بسته و با 
دريوزه گی و ذلت، منفذ و روزنی می جويند تا بدون دردسر و 

و عروس زيبای س�مت را در گرفتاری به ساحل امن برساند 
     !  آغوش بگيرند

  !زھی بيشرمیو 
جالب توجه است که اين حضرات به منظور اشاعه فساد و فراھم 
نمودن زمينه ی کثافت کاری و رذالت خود، ت�شی خسته ناپذير 
می نمايند تا زنان و مردان جامعه را به صرف مسلمان بودن در 

شش احکام و دستورات نوعی معذوريت قرار دھند و زير پو
 !دينی به فساد بکشانند

نوشت و از آن ) عج(حميری به امام زمان حضرت مھدی « 
كه شيعه است و متعه را حل  مردی: وال كردئحضرت س

خوب كه در  ھمسری. داند و اعتقاد رجعت دارد ھمسری دارد می
تمام كارھا او را كمك كار است و لذا با او عھد كرده است كه 

ر او ھمسر ديگری نگيرد و ازدواج موقت نكند و خصه ب ھرگز
نخواھد و به اين عھد نوزده سال  با وجود او كس ديگر را

و چه بسا  بند است و به عھد و قولش عمل كرده است پای
مسافرت رفته و مدت زيادی دور از منزل خود بوده است و به 
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 هاست و مشغوليت ب تعه نگرفتهمپای بند مانده و  قول خود
كارگزاران و اطرافيان ھيچ فرصتی به او  برادران، او�د، خدمه،

را حرام نمی داند بلكه متدين به  متعه. نداده تا به فكر متعه بيفتد
دوستش دارد  خواھد و ِآن است؛ ولی چون ھمسر خود را می

گيرد و اين ارزش را دوست  برای حفظ او و خودش متعه نمی
 .دارد

ناه كرده است؟ از طرف حضرت جواب او برای ترك متعه گ آيا
  : رسيد

به معصيت خدا خورده است �زم است خدا را  برای اين كه قسم
 ١».بگيرد كند و يك دفعه ھم شده متعهاطاعت 

  :نمونه ديگر
كند متعه ھر كس يكبار در زندگی خود ): ص(پيامبر اكرم « 

خواھد بود و ھر ) ع(حسن مجتبی  اش به مانند درجه  درجه
) ع(سيدالشھدا  اش به مانند حسين  بار متعه كند درجهكس دو

خواھد بود و ھر كس سه بار اين كار را انجام دھد به درجه 
آيد و ھر كس چھار بار متعه بگيرد  نائل می) ع(مرتضی  علی

  ٢».خواھد بود اش ھمانند من  درجه
چه دام فريبی از اين وحشتناکتر و مخرب تر؟ چه افيونی نشئه 

 از پای در آورنده تر از اين؟ سئواستفاده از باور کننده تر و
دروغ و بھتان بستن به پيغمبری که ! مذھبی و دينی مردم

ھزاران بار اعتراف نموده و بر زبان آورده که انسانی چون 
ديگر انسان ھاست و ھيچ قدرت و نيروی خارق العاده و ماوراء 

پيامبرش شرک نسبت به خدايی که بارھا از! الطبيعه ای ندارد
خواسته تا بشری چون ديگران بودن خود را به ديگران گوشزد 

  ! و ياد آوری نمايد

                                                        
   ٤٨ متعه شيخ مفيد صكتابو ٢٩٨ص١٠٠ جسيد م�محمد باقر مجلسی. اsنواربحار – ١
  .٢٤٣ ص٣لئالی اsخيار ج - ٢
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در اين مورد خاص نيز ت�ش می شود تا زنان با اين اوصاف، 
امر صيغه و نيازمندان ثواب و لطف و کرم را پيشقدم و پيش گام 

يعنی چنين توجيھی بر سر زبانھا و در . درفی کننمعپروردگار 
 که زنان بيشتر خواھان ازدواج موقت و بياندازندھان ميان اذ

  !طاعت و بندگی پروردگار خويشند تا مردان
مردی از قريش گويد، دختر عمويم که صاحب اموال زيادی « 

اين نامه را برای . بود نامه ای بدين مضمون برای من فرستاد
نه از جھت رغبت به مردان، بلکه به من رسيده . تو نوشته ام

که خداوند متعال متعه را در قرآن کريم حل نموده و ااست 
. پيامبر جزء سنت قرار داده و عمر بن خطاب حرام کرده است

پس من دوست دارم که اطاعت کنم خدا را و اطاعت کنم رسول 
پس قبول . خدا را و نافرمانی و ناراحت کنم منع کننده متعه را

د؛ پس بر او مرد قريشی گوي. نما و با من ازدواج موقت کن
نوشتم که صبر کند تا از مو� و آقايم امام محمد باقر کسب 

به ھمين منظور نزد امام باقر . تکليف نمايم و با او مشورت کنم
انجام بده که : مو� و آقايم فرمود. رفتم و قضيه را نقل کردم

 ١».سم و درود خداوند بر ھر دو شما باد
و حديث اين رف حرف بوی مشمئز کننده و متعفن دروغ از ح

استشمام می شود و چون کفر ابليس ھمه ی حديث ھای ديگر 
چون نه تنھا دروغ است بلکه توھين . مشام خواننده را می آزارد

به مردم و توده ھای زحمتکش و بی پناھيست که توسط ھمين 
جرثومه ھای فساد در جھل و بيسوادی و ادبار نگه داشته شده اند 

ندھند و مانند پاوھای شير ده، حاصل تا ھر از بر تشخيص 
دسترنج و زحمت شان را به حلقوم عده ای مفتخواره زالو صفت 

  !واريز نمايند و از فرط جھالت خوشحال و مسرور ھم باشند

                                                        
  .محمد ابن يعقوب کلينی.  فروع کافی– ١
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فرمان عمر بن خطاب، دومين خليفه از خلفای راشدين چه ربطی 
به دوران امام محمد باقر دارد؟ پس از کشته شده عمر، خ�فت 

دوران عثمان و علی نيز . عثمان و سپس علی رسيده استبه 
پس ازعلی ! سپری شده و خ�فت به بنی اميه واگذار گرديده است

که به عنوان خليفه چھارم و امام اول شيعيان بر کرسی خ�فت 
امامانی چون حسن و حسين و علی . کوفه تکيه زد گذشته است

امام محمد . افته اندبه ديار باقی شت) زين العابدين ( ابن حسين 
باقر به دليل چاقی مفرط بر تخت روانی که توسط چھار نفر برده 

. کشانده می شود لميده استآنسوی و ی نگون بخت اين سوی 
آنگاه زنی نامه ای به پسر عمويش می نويسد و مدعی مخالفت با 

.  و حضرت مشکل گشايی می فرمايندعمر بن خطاب می گردد
ه ی علوم تشريف دارند، ھسته ی اتم می و از آنجا که شکافند

  !شکنند و رھنمود صادر می فرمايند
عمق فاجعه زمانی است که مجوز ھمخوابی و بھره برداری 

يعنی شما با ! شرعی و عرفی از زنی شوھر دار صادر گردد
مجوز و اجازه ی حاکم و پيشوا، آنھم از نوع دينی و مذھبيش 

بکشانيد و به عنوان وسيله و بتوانيد زنی شوھر دار را به خانه 
بدون آنکه احساس شرم ! ابزار لذت و دفع شھوت بکار گيريد

  !نماييد و وجدانتان ناراحت گردد
به عنوان يک چندش آور و منزجر کننده است، زمانی که شما 

می توانيد زنی شوھر دار را به عقد فرد مذھبی و خدا پرست 
 کار و سنت رسول زنارا موقت خود در آوريد بدون آنکه خود 

  . هللا را فاحشه گی شرعی يا جماع مقدس بناميد
کجايند آن شياطين مجسم و مغزھای گنديده ای که تھمت 

 و فرياد وا اشتراکی کردن زنان را به کمونيست ھا می زدند
کجايند آن سخنوران و ؟ اسمايشان به آسمان رسيده بود

ا به دگر انديشان و رمدعيان اس�م پناھی که انواع و اقسام تھمت 
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مخالفين خود می زدند و آنان را به بی ناموسی و فساد و فحشاء 
  .متھم می کردند

جالب توجه است که تفحص و کنکاش در مورد زن شوھرداری 
که به رختخواب می کشيد و مورد بھره جنسی قرار می دھيد 

مبنی بر به قول زن و ادعای وی تنھا جايز نيست و شما موظفيد 
  !اکتفا نماييد مجرد و بدون شوھر است اينکه

فضل مولی محمد بن راشد گويد؛ به امام صادق عرض کردم « 
با زنی برای متعه ازدواج کردم و از دلم گذشت که آن زن 
ھمسری دارد، تفتيش کردم و يافتم که آن زن شوھری داشته 

  ١»!در اين باره تفتيش نکن: امام فرمود. است
sدر اين جنگل وحوش و ! ستبه ديگر سخن، جنگل مو

از ھر چمن درين جنگل، ديوانگان آزاد، زرنگ کسی است که 
و از آنجا که در ! دبروبدنبال کار و زندگی خود  و دگلی بچين

جنگل موs، موجودات در عالم حيوانی و مرحله ای شبيه به 
زن وسيله و ابزار دوران رمه ھای انسانی به سر می برند و 

خداوند تبارک و تعالی وظيفه ای   کهاستمردان لذت و خوشی 
بنا بر اين  !جز اين بر عھده اش نگذاشته و مقرر نداشته است

چندانی نيز تفاوتی !  بودنش مطرح نيستشوھر دار و بی شوھر
مخصوصأ زمانی که خود موجود جماع ! ندنداربا ھمديگر 

و زندگی مشترک با وابستگی به شوھر  اظھار عدم ،دھنده
 نبايد معطلش !ھمين اظھار نظر کافيست! ی نمايدديگری را م

در اين باره پرداخت که شوھر و تفحص به تحقيق و  گذاشت
وظيفه مؤمن و مرد مسلمان است که بيدرنگ زن ! دارد يا ندارد

، ھار و بزرگان دينتخواب کشانده و به شيوه ی ائمه اطرا به رخ
م� با بازی کردن، بوسيدن، ليس زدن و شوخی و مزاح، کا

                                                        
  . باب نکاح و متعه١۴جلد . حر عاملی. وسائل الشيعه– ١
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تحريکش نمايد و ب�فاصله ميخ مقدس اس�م را کوبيده و عمل 
  !مقدس دخول را به انجام برساند

رت توانايی و بر صوشير مرد مجاھد و نستوه مسلمان، در 
خورداری قدرت بدنی اجازه دارد تا ھزار نفر از زنان  آزاده ی 

 و چون اجاره مسلمان را بدون ممانعت شرعی به اجاره در آورد
 زيرا در فرھنگ !ينی خوش اشتھا از تک تک آنان کام بگيردشن

پر بار و انسان ساز اس�م، نقشی برتر و واsتر از اين برای 
  !زنان در نظر گرفته نشده است

زراره می گويد؛ به امام صادق عرض کردم؛ آيا می شود در « 
در متعه می توانی با : متعه با چھار نفر ازدواج نمود؟ فرمود

يعنی . ر ازدواج کنی که آنان ھمانند مستاجر می باشندھزار نف
 ١»!در حقيقت آنھا را اجاره می کنی

چه می گويند محاربين و مفسدين فی اsرضی که در زمين فساد 
می کنند و فتنه بر پای می دارند و سنت رسول اکرم و ائمه ھدی 

آيا دين و کيش و آيينی را روسپيگری و ترويج فحشاء می نامند؟ 
 می شناسند که تا اين حد به حقوق حقه ی زنان احترام بگذارد را

و به آنان اجازه دھد تا در صورت داشتن شوھر به عقد و 
از روابط جنسی باز و گسترده ازدواج موقت ديگری در آيند و 

  ؟ استفاده نمايند
در کجای دنيا سابقه دارد که زنان در يک زمان واحد و معين، 

 صد نفره و ھزار نفره به عقد و ازدواج در دسته ھای ده نفره،
خودشان را به صورت تک تک يا موقت يک مرد در آيند و 

  دسته جمعی به وی تسليم نمايند؟
کجايند ياوه سرايانی که دين مبين و شريعت حقه ی جعفری را 
ضد انسانی و مخالف با منافع بشريت ارزيابی می کنند؟ چه دين 

ين حد طرفدار و ھوادار بشر باشد و شريعتی را می يابند که تا ا

                                                        
   .محمد ابن يعقوب کلينی.  فروع کافی– ٢
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فردی از افراد جامعه اجازه دھد تا در يک زمان ھزار زن به و 
س ن سکناو دختر را در مقابل وجوھی ناچيز اجاره کند و با آ

  فردی يا دسته جمعی اجرا نمايد؟
اص� مگر موجودی آزاد و انسانی ھمانند ھمه ی انسان ھای 

برای خوشگذرانی و اميال روی زمين، اجاره شدنيست؟ آن ھم 
جنسی؟ اگر دست از غارتگری و چپاول برداريد و لقمه نان را 
از کف توده ھا نرباييد، کدامين موجود فلک زده و بيچاره ای 
حاضر است در مقام مرده شور، sشه ی گنده و متعفن شمايان 
را بشويد؟ تا چه رسد که خود را در آغوشتان بيندازد و اجازه 

ش ھايحيوانات درنده و حريص بر سينه و پستاندھد تا چون 
  دامنش را با کثافتتان بياsييد؟چنگ بيندازيد و 
نفرين بر آن شريعت تان و احکامی که از کله ! ننگ بر شما باد

لعنت تاريخ ! ھای تھی و مغزھای گنديده تان تراوش نموده است
 ! و جھان نثارتان باد

 ھدف و ک�ش با آخرت فروشان عوام فريب دين مداران و
اشاعه ی افکار و نيات ماليخوليايی خود و در ضديت با نوع 
بشر، به انواع و اقسام خدعه ھا، نيرنگ ھا، وعده ھای پا در 
ھوا و دروغ ھای شاخدار متوسل می شوند و در ميان عوام و 
مردم بيسواد يا کم سواد بذر جھالت و نادانی می پراکنند و اذھان 

آنان به يک اصل تغيير ناپذير و ! ايندآنان را مشوش می نم
دروغ ھر چه گنده تر، و وعده ھا « ! ھمگانی معتقد و پای بندند
سياستی که خمينی و دار ودسته ی  ».ھر چه فريبنده تر بھتر

عوام فريب و تبھکارش از ھمان آغاز روی کار آمدنشان در 
 !پيش گرفتند و به مدت سی سال بر آن پای فشردند

دو نفری كه ازدواج موقت می :  فرمود)ص(رم پيامبر اك« 
 آنھا تسبيح خداوند  كنند كم صحبت می نمايند ھنگامی كه با ھم

گرفتند گناھانشان از ميان  است و ھنگامی كه دست ھمديگر را
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ديگری را  نھاآھنگامی كه يكی از . فرو می ريزدانگشتانشان 
دھد  را میبوسد خداوند برای ھر بوسه ثواب يك حج و عمره  می
شوند خداوند برای ھر دوی آنان به  ھنگامی كه از ھم جدا می و

ھای بسيار  ای به بزرگی كوه اند حسنه كه برده ھر لذت و شھوتی
و ھنگامی كه بلند شده و غسل  نويسد بلند در نامه عملشان می

 مويی از موھای بخشد وآبی بر كردند خداوند گناھان آنان را می
  از آنھا ده مگر اينكه خداوند برای ھر يككند  شان مرور نمی

 .برد ثواب نوشته و ده گناه محو كرده و ده درجه با� می
و برای ھر كسی كه پيوند بين آنھا : فرمودند) ص(پس پيامبر 

ھا خواھد بود و در ادامه  باشد ھمين ثواب را ايجاد كرده
از ھزار درھم كه در راه  متعه) خرج برای(فرمودند يك درھم 

است و آن  خدا خرج شود برتر است به خدا سوگند كه متعه برتر
ن درباره آن سخن گفته و سنت بر آن جاری آچيزی است كه قر

  ١».شده است
و آنگاه که وعده ھای عومفريبانه و رذي�نه شان ثمر نداد و عده 

راھه نکشانيد، بنای تھديد و ترساندن از را به گمراھی و کژای 
 و عذاب جھنم را می گذارند و حتی به پل صراط، مار غاشيه

 .تکفير و سرکوب و شکنجه و زندان و اعدام متوسل می شوند
ھيچ زنی : است كه فرمود) ع ( ن روايت ديگری از معصومي« 

منكر شود ا�  نيست كه به او پيشنھاد متعه كند و قبول نكند و
 آنكه حقتعالی بردارد از گردن آن زن رشته ايمان را و محشور

بدترين عذاب را اھل تابوت جھنم (ند او را با اھل تابوت جھنم ك
) ص(زنی كه متعه شود و تابع سنت رسول خدا  و ھر) دارند

جنت در ھمسايگی پيغمبر  در قصر) س(گردد و با فاطمه زھرا 
 ٢».محشور شود) ص(

                                                        
  .٢٤٤ ص١لدلئالی اsخيارج - ١
  )ابن بابويه ( شيخ صدوق .  من sيحضره الفقيه– ٢
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در . اين حديث، مصداق بارز سياست ش�ق و شيرينی است.
حاج داود ن که می خواھند بدانند اسخ آناضمن جوابی است در پ

رحمانی، از ج�دان به نام و رئيس يکی از مخوف ترين 
زندانھای جمھوری جھل و جنايت، طرح تابوت و شکنجه ی 
زندانيان توسط اين وسيله ی جھنمی را از کجا آورده و بکار 

  !گرفته بود
به ھر حال، به ھمين مختصر اکتفا نموده و جوانان عزيز 

ه تحقيق و تفحص بيشتر در اين مورد و آشنايی ھموطن را ب
بيشتر با دين مبين، مذھب شيعه و چھره ی عريان روحانيت ديو 
سيرت و اھريمن خويی که وطن ما را ويران و ملتی را به تيره 

با اين اميد که . روزی و نکبت و اف�س کشانده اند فرا می خوانم
م بر اين شيطان در سايه ی دانش، فرھيختگی و خودآگاھی بتواني

موقعيت و جايگاه واقعی خود را در ميان ملل صفتان غالب و 
چون بر اين باوريم که در پناه  !زنده و مترقی جھان باز يابيم

تعصب ھای خشک، اعتراض ھای کور و خود انگيخته و شور 
انق�بی ويرانگر، به جايی نمی رسيم و در نھايت به چيزی بھتر 

بلکه زمانی به ! دست نخواھيم يافتيان و واsتر از جمھوری م�
مقصد دلخواه و دنيای زيبای آزادی و دمکراسی راستين دست 

  .خواھيم يافت که مطلع و آگاه و مسلح به شعور انق�بی گرديم
  ! موفق و پيروز باشيد
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