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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  جالل ايجادی: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧  جون ٢١
  

  قرآن، نه کالم خدا، نه الھام محمد، نوشته ای تاريخی التقاطی
  )نھمبخش (

  
   ازخود بيگانگی ايرانيان ۀريشمذھب شيعه، 

اگر شما به سايت ھای متعدد آيت هللا ھا و مذھبی ھای گوناگون برويد و آنھا را نگاه کنيد براحتی تمام اين خزعبالت 

جمعيت زيادی نيز با مراجعه به اين سايت ھا دستور کار خود را برای زندگی جنسی . نوشته در رساله ھا را می بينيد

  .تنظيم می کنند

در ھشت فصل پيش ابعاد مختلف تعرض ايدئولوژی اسالمی شيعه و از خودبيگانگی ايرانيان را نمايان ساختيم و در 

بحث قبل روشن نموديم که شيعه يک دستگاه ايدئولوژی اسارت برانگيز بوده و امامان آن طرفدار برده داری و به 

کيد بر درک و رفتار شيعه در أدر اين بخش ت. ده اند جنسی بوۀيعنی ابژ» کنيز«اسارت کشاندن زن و تبديل آن به

 سکس مرد بر زن و تبليغ سکس بيمارگونه و ۀضوابط جنسی، نه عشق و برابری زن و مرد در لذت جوئی، بلکه سلط

رغم اين بيماری ساختاری در ايدئولوژی شيعه، ايرانيان بدان شيفته اند و تاريخ و مدرنيته را  علی. است» پدوفيلی«

  .وش کرده اندفرام

  

  اسالم، غرب و سکس

شيعيان و ساير مسلمانان دوآتشه پيوسته عليه غرب می کوبند و .  سکس وجود داردرۀدر اسالم فريبکاری بزرگی در با

 فاحشگی و فرھنگ مصرفی عليه ۀدھند و می گويند خصوصيت غرب در اشاع نشان می» بی بندوبار و منحط«آن را 

ام احزاب اسالمی و دولتھای اسالمی و مبلغان اسالمی و روشنفکران دينی، در کتاب و تم. زن و تبليغات جنسی است
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و » بی بی سی«منبر و رسانه ھای گفتاری و ديداری و شبکه ھای اجتماعی و رسانه ھای خارج از کشور مانند 

 و منشور خود را بر »حافظ منافع زن و طھارت او«و اسالم را » پاکيزگی«و غيره، خود را قھرمان » امريکاصدای «

 منفی است و اسالم با آن مبارزه ۀدھند که سکس پديدمی آنان اينگونه جلوه . معرفی می کنند»  زھراۀالگوی فاطم «ۀپاي

بنابراين، در ايران سانسور بحث و تصوير در . کرده و ورود به ميدان سکس و اروتيسم، ورود به ميدان گناه است

ل روابط جنسی در مدرسه و دانشگاه، ومنظور کنتره  دختران و پسران، جاسوسی برسانه ھا، سرکوب مناسبات جنسی

، جداسازی زن و مرد در وسايل حمل و نقل شھری، » زھراۀالگوی فاطم«ماشين تبليغاتی برای بازاريابی و فروش 

 پياپی به ۀلممانعت از حضور زنان در استاديوم ھای ورزشی، حجاب اجباری در مدرسه و دانشگاه و خيابان، حم

عنوان فرھنگ سکس پراکن و غيره، اجزای يک سياست سرکوب جنسی در جامعه از جانب حاکمان ه فرھنگ غربی ب

اينان در پی برتر نشاندادن ايدئولوژی و اخالق خود ھستند، اينان .  دينی اسالم گرايان استۀشيعه و تبليغات فريبکاران

ه اغلب اين افراد، عقده دار و بی شخصيت با رفتار بيمارگونه بوده و ک ھستند، حال آن» انحطاط غرب«در پی اثبات 

کسی که طرفدار محمد و علی و .  در بررسی علمی و روانشناسانه و روانکاوانه از احوال خود ھستندئیفاقد توانا

ند، نه تنھا  استعماری بنی ھاشم است و گور امامزاده ھای دروغين و برده پرست را می بويد و مقدس می داۀخانواد

  .ش، خرافات استودفراموشی ايرانيان است و اخالق از خودبيگانگی و خۀمترقی نيست بلکه توليد کنند

  : اساسی بايد توجه داشتۀدر رد ادعای اسالم گرايان آخوند و غير آخوند به چھار نکت

قول ه ب. شمار می روده يان ب نياز و ميل جنسی يک واقعيت انسانی است و يکی از انگيزه ھای بزرگ زندگی آدميکم،

 تعيينطور عمده توسط قوانين طبيعی و اساسی انرژی بيولوژيکی ه زندگی سکسی ب«لمانی اروانکاو » ويلھم رايش«

خالف برخی آموزه ھای دينی و تبليغات مذھبی اخالقی، انسانھا ).  چاپ فرانسه۴۴٠آناليز شخصيتی، برگ (».شده است

ز اروتيسم و پاسخ به نياز  خود و در زندگی ھنری و ادبی و اجتماعی، ھميشه اۀوزمردر تاريخ ھستی خود، زندگی ر

الگوی عشق ورزی بدنی، زندگی را شاداب نموده و ھيچ عاملی قادر . زيکی خود ميان دو فرد لذت برده اندجنسی ف

اسی، ھميشه بر اھميت و آنتروپولوژی و بيولوژی و روانکاوی و روانشن. نيست لذت جوئی دو بدن طبيعی را نفی کند

گفتارھای آسمانگرا و عارفانه و زاھدانه و فريبکارانه و . کيد کرده اندأواقعيت زندگی جنسی و نيازھای اروتيک ت

که زندگی انسانی از  را منفی جلوه داده اند، حال آن دينگرايانه، ميل جنسی نزد فرد و ميان دوفرد را پوشانده اند و يا آن

کشف سترگ زيگموند فرويد . يز و زيبا در مناسبات جنسی ميان دو بدن پيوسته سرمست شده استلذت ھای شگفت انگ

عنوان ه ھرچند در ارزيابی نقش ليبيدو ب. عنوان يک اصل انسانی استه  جنسی بئیو کامجو» ليبيدو«نشان دادن اھميت 

  . انسانی اختالف نظر باشد، ولی درک اھميت آن يک امر اساسی استۀمحرک

 اخالق اجتماعی با زندگی جنسی ھيچ تناقضی ندارد و در طول تاريخ و در جوامع گوناگون اين دو پديده در کنار ،دوم

 ۀکشيش و راھب. ديگر بوده اند و ھرتالشی برای جدا سازی جز سرکوب و نفی تعادل زندگی معنای ديگری ندارد يک

 در خود انباشت می کند و احساس نزديکی به خدا را  با سرکوب سکس پاتولوژی و حسرت و افسوس و عقده رائیکليسا

عارفی که عشق آسمانی را در نفی عشق جنسی می بيند . با زخم ھای درونی خود و يا ارتکاب به جرم آبياری می کند

اين دو اگر در دروغ و . محروميت ھا و تنگنای روانی خود را توسعه داده و توھم را جايگزين لذت جنسی می نمايد

انی نباشند و در پشت پرده کار ديگر نکنند، در زندگی واقعی و در ضمير ناخودآگاه سخت دستخوش بحران و الپوش

اخالق . که اين ادعا بی پايه است  اخالق می داند، حال آنۀمذھب خود را تنھا دارند. عقده ھای جنسی بيمارگونه ھستند

جه دارد، در صورتی که اخالق از نگاه فلسفی مجموعه دينی به آسمان و احکام خشک و راکد جزمی و برخی کليات تو

ارزشھای انسانی . ای از اصول و ارزش ھائی است که رابطه فرد با اجتماع و ارزش ھای ھمزيستی را معنا می بخشد
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و اومانيسم زمانی متعادل می باشند که به نيازھای انسانی و از جمله نيازھای جنسی و عشقی و عاطفی او توجه داشته 

افراد . خوب زيستن، محترم زندگی کردن و احترام به حقوق بشر ھيچ تناقضی با کامجوئی جنسی فرد ندارد. اشندب

متعصب مذھبی و مبلغان فريبکار مذھبی و سرکوبگران روان انسانی و تمام آخوندھای تزويرگر، پيوسته عشق جنسی 

  .ه و دروغ می گوينددانيم که آنھا فاقد تعادل شخصيتی بود ما می. را بد می دانند

 بسيار پيچيده است که در دستگاه قضاوت تنگ اسالمی نمی تواند مورد بررسی علمی قرار ۀ تمدن غرب يک پديدسوم،

امروز و دمکراسی و قضاوت اسالمی بيان يک کينه جوئی بزرگ عليه غرب است زيرا اسالم در تناقض با تمدن . گيرد

غرب يک تمدن بزرگ و . پيشروی خود را در نفی و تخريب تمدن غرب می بيندست و اين اسالم وجود و آزادی انسانھا

ما در بخش ھای پيشين يکی . با فرھنگ است ولی در ضمن آغشته به فساد و آلودگی سياسی و بی عدالتی اجتماعی است

ليل قرارداده و  سرمايه داری غرب يعنی سياست تبليغات در سرمايه داری را مورد تحۀاز پديده ھای موجود در جامع

را بعنوان عامل پرقدرت ازخودبيگانگی انسان معرفی نموديم و روشن است که مناسبات بازار کاالئی ھمه چيز و از  آن

در غرب جامعه شناسان .  بازار قرار داده استۀجمله سکس را ھم به کاال و روش تبليغاتی اروتيک را در خدمت توسع

 از روشنفکران یکس، ژان بودريار، گونتر آندرس، ژيل ليپووستکی، تعداد فراوانو فيلسوفان بيشماری مانند کارل مار

تمامی اين انتقاد ھا نه در جھت نفی سکس و نياز جنسی نزد . و تئوريسين ھای اکولوژيست در اين زمينه نوشته اند

عاتی و پولی از سکس بوده  شدن سکس در سرمايه داری و نقد بھره وری تبليئیانسان، بلکه در راستای انتقاد از کاال

 اسالمی و اطاعت از ۀ الگوی مصرفی نوشتند تا الگوی عقب ماندۀنخبگان اسالمی مانند علی شريعتی در بار. است

  .ندازند بنی ھاشم را جابيۀخانواد

، کسانی که عليه سکس و تمايل جنسی مبارزه می کنند.  مبارزه عليه سکس، اخالق نيست بلکه يک بيماری استچھارم،

يکی از . در برابر بخش مھمی از ادبيات و ھنر و شعر جھان صف آرائی می نمايند و واقعيت انسانی را نفی می کنند

در اسالم و .  جنسی بوده و نفی آن جز بی خردی چيز ديگری نيستئیانگيزه ھای بزرگ و دلپذير انسانی، کامجو

 جنسی بيمارگونه ۀ که در بخش پيش ديديم خشونت و عقداز يکسو ھمانگونه. طرفداران اسالمی زبان تزوير رايج است

در قرآن و زندگی خصوصی پيامبر و امامان موج می زند و اين امر ھمچون جدالی سنگين عليه زن و کنيز توسط مرد 

را از سوی ديگر پند و اندرز توسط اسالمگرايان و سرزنش و سرکوب مناسبات جنسی فضای جامعه . به پيش می رود

عوامفريبی اسالمی و شيعه در اينست که از يکسو دولت گفتار دينی اخالقگرا عليه سکس پخش می . ته استدربرگرف

 سکسی و منجالب اخالق کنيز مدار و خشونت ۀکند و از سوی ديگر زندگی پيامبران و امامان در عقده ھای بيمارگون

قه آخونديسم را مطرح می سازيم و از نظر در سطرھای پائين منجالت سکسی در شيعه و ف. ورزی غوطه ور می باشد

  . ايران زير حکومت واليت فقيه با باالترين ميزان فاحشگی و فساد گريبانگير استۀدور نداريم که جامع

شکل انحرافی و عقده ھای غير طبيعی و ه با توجه به آنچه بيان شد حال ببينيم در سنت پيامبر و شيعه چگونه سکس ب

طور خالصه بيان کنيم که زندگی از نظر شيعه ه که اين مطلب را بشکافيم ب پيش از آن. ن می دھدبيمارگونه خود را نشا

  : اصلی بيان می شودۀدر تاريخ با چھار مشخص

ی، مناسبات سياسی سلطه گرايانه و انحصاری، ئمشخصه يکم، مناسبات اجتماعی و خانوادگی برده دارانه و قبيله 

محتوای قرآن و تاريخ خليفه ھای چھارگانه و امامان .  و نفی ھويت آنھا، می باشددشمنی با تمام جمعيت ھای ديگر

  .بيانگر اين واقعيت است
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مشخصه دوم، زندگی پيشنھادی شيعه مخالف خوشبختی و شادی ھای آدمی و آميخته با گريه و عزاداری و شھادت و 

م ماه محرم و رمضان و روضه خوانی و و مراس» مجمع المعارف«و » اصول کافی«روايات در . ستايش خون است

  . ھا، بيانگر اين واقعيت استئینوحه سرا

ياھای لذت جوئی جنسی مردان، انحرافات و تجاوز سکسی از جانب ؤمشخصه سوم، وجود انبوه فانتسم ھا، عقده ھا، ر

  .مردان در جامعه و تابعيت اجباری کامل زن از سکس مرد می باشد

، پايه ريزی پاتولوژی جنسی حاد در جامعه، »امت«جنسی بيمار و نادرست برای مشخصه چھارم، ھنجار سازی 

  .، سرکوب ھر ھويتی که تمايل به دوری از شيعه گری داردئیگسترش خرافه در برابرخردگرا

 ناراحت و غمگين و خشونت زده است که ۀ شيعه، يک جامعۀبنابراين از نظر جامعه شناسی و روانکاوی، جامع

روانی و جنسی و تسلط بی چون و چرای مرد شيعه »وازدگی«را در نفی آزادی اعضای جامعه و انباشت موفقيت خود 

  .می داند

  

  قرآن و عشق آزاد در بھشت

 ۀھم. اسالم در زندگی عصر خود و در تاريخ خود تا به امروز فشار و خشونت بيشماری بر جامعه تحميل کرده است

 شبه ۀدر جامع.  درآورند وگرنه نابود شده و به جھنم ارسال می گردندءرا به اجراانسانھا مجبور ھستند تا خواست هللا 

و ا افراد حاضر بايد در برابر هللا و پيامبر مۀمين شده و ھأ عربستان با قلع و قمع مخالفان حاکميت خاندان پيامبر تۀجزير

 و محمد می خواھند بندگان خدا، بدون در اسالم و مذھب شيعه، در اين جھان خاکی ھر چه هللا. سرتسليم فرود آورند

سلسله مراتب قدرت و الگوی فرماندھی و فرمانبری کدام است؟ هللا مطلق و قھار و اول است، . چون و چرا بايد بپذيرند

دنبال آن امامان معصوم ھستند و پس از رسول مرجع ھستند، ه  اوست و اطاعت از او واجب است، بۀسپس پيامبر نمايند

 هللا است و در ۀ بعد آيت هللا ھا در غيبت امام تنھا قدرت اجتھاد و ھدايت می باشند، در سطح پائين مرد بندۀدر مرحل

 اجتماعی است و از ۀمناسبات اجتماعی دارای قدرت بی ھمتا در برابر زن می باشد و باالخره زن در پائين ترين نقط

ليتر، بندگان مرد زنھای خود را بايد بپوشانند، کمترين امتياز را به  بسته و توتاۀدر اين جامع.  تبعيت کندًمرد بايد کامال

  . به تنبيه بپردازد،آنھا بدھند و در شرايط مخالفت و سرکشی آنھا

عالوه ھمه ه کسی مخالف اسالم نبايد باشد، کسی از ميان افراد جامعه شراب نبايد بياشامد، کسی قمار نبايد انجام دھد، ب

 محسوب می شود و افراد بايد گريه کنند و صحبت از عشق به انسان و لذت و احساس ميان دو بدن بدانند که خنده گناه

اما اگر در دوران محمد ھمه . بنابراين دنيای خاکی در قرآن محمد بسيار سخت و پر از محدوديت است. گناه آميز است

در جھان ديگر افراد وفادار مسلمان از پاداش  او را بپذيرند، هللا و محمد قول می دھند که ۀبايد مطيع باشند و سلط

بزرگی برخوردار خواھند بود زيرا باغ سبز، بھشتی سرشار از نعمت است و برای مسلمان حوری و غلمان و شراب 

ياھای دينی در دنيای ؤدر اين جھان زمينی، سختی و رياضت قاعده است ولی در خياالت و ر. طھور، بيکران می باشد

 اسباب سکس و آرامش با حور و پری و غذاھا و ميوه ھای بھشتی فراھم ۀگ، بدون محدوديت ھمديگر، پس از مر

 بينش دينی، در اين دنيای خاکی انسانھای نادان و خيالپرداز و محروم از لذت ھا و سرشار از عقده، بايد ۀبرپاي. است

  .ھمه چيز پايان می يابدھم نخورد و وقتی که مرگ رسيد ديگر ه آرام باشند تا نظم طبقات ممتاز ب

 سرسبز، و انواعی ئیباغھا). ٣١(ًبرای پرھيزگاران مسلما پيروزی بزرگی است«:  البنا چنين می گويدۀدر قرآن سور

 طور ۀ سور٢۴ ت غلمان در آيۀدر قرآن کلم» ).٣٣(و حوريانی بسيار جوان و ھم سن و سال). ٣٢(از انگورھا

کنند که ھمچون مرواريدھای در  برای خدمت آنان گردش می) پسرانی(ان و پيوسته در گرد آنھا غلم«: است آمده
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پسرانی زيبا که حسن و جوانيشان ھميشگی و «: واقعه ھم توصيفی مشابه وجود داردۀ سور٢٢ تا ١٧در آيات . ».صدفند

ز شراب و جام ھای پر ا) زرسن(و مشربه ھای ) بلورين(، با کوزه ھای.ابدی است گرد آنھا به خدمت می گردند

دردسری يابند و نه مستی عقل و رنج خمار کشند و ميوه خوش ) ھرچه نوشند(نه ھرگز ). برآنان دور می زنند(ناب

 ءلوءبرگزينند و گوشت مرغان و ھر غذا که مايل باشند و زنان سيه چشم زيبا صورت که در بھا و لطافت چون در و لو

  )۶۶٩ قمشه ای، برگ ۀترجم(»مکنونند بر آنھا مھياست

چشم   مسلمانان و به تصريح قرآن، زنانی زيبا، سيهۀبه عقيد) در فارسی امروزی حوری و حور العين(ٌحور يا حور عين 

 که روی زمين از امتيازات جنسی یمردان.  مردان پارسا خواھند شدۀھمخوابو و بکرند که در بھشت ھمنشين 

بھشت باغى پر از درختان ميوه، شاداب و پر درخت و . ندبرخوردار بودند دوباره در بھشت دارای امتياز انحصاری ا

به معنای مرد (غالم « که در قرآن آمده و جمع  ای ِغلمان واژه. ان و غلمان می باشديباصفا، و وسوسه انگيز با حور

ن محمد  است که خدمتکاران بھشتيان اند و پيرامون مؤمنان ديئیاست، و منظور از آن جوانان و نوجوانان زيبا» )جوان

اين نقش ھای فريبنده نيروی پرقدرتی برای جلب ديگران و خودفريبی افراد است و تمام روحانيت و . گردند می

در اين جھان، ھرچند افراد در ذلت و فالکت ھستند ولی . تروريست ھای جھان کنونی در فروش اين تصاوير فعالند

نار حوريان و غلمان آنھا را شادی می بخشد و تا حدودی  جنسی در کئیدورنمای دستيابی به بھشت و آرامش و کامجو

فرد در نادانی خود با اوھام درمی آميزد و ھيجان ھای درونی را به طور موقت مھار می . ل می کندوخشم آنان را کنتر

ه دنيای اسالم اين جھان را ب. ل موفق نيست و فردی بيمار با گرايش جرم گرا استوزند، ھر چند او ھميشه در اين کنتر

 هللا باشيد در جھان ديگر به جھنم نرفته بلکه برای ۀپر محنت تبديل می کند ولی قول می دھد اگر چنانچه تسليم به اراد

  . ادامه داردۀاين سنت وسوسه انگيز در فقه شيع. عشق آزاد به بھشت می رويد

  

  راھنمای شيعه برای معاشقه کردن

ياھای ؤر. ت جنسی را تعريف می کند و سپس به رفتار جرم گرا می رسدشيعه با تناقض ميان حالل و حرام مناسبا

ساختگی قرآنی و کنيزپروری امامان و صيغه پروری آخوندی و پراتيک ھای انحرافی و جرمگرا و باالخره احکام 

با در شيعه سکس حالت عادی و طبيعی ندارد، سکس .  جنسی شيعه را تشکيل می دھدۀاحمقانه و ارتجاعی، زرادخان

زيکی فاليک نرينگی است، با آداب کھنه و فانتاسم عجيب و ساديسم ساس ھمراه نيست، بلکه سکس قدرت فعشق و اح

برای درک اين مطلب بايد به . زن برای اسالم تکه گوشت گرم و مطبوع برای سکس مردانه است. ضد زن ھمراه است

  .منابع اسالمی شيعه رجوع نمود

ا اطمينان کامل نمی توان به بررسی علمی پرداخت زيراافسانه سازی و جعل رويداد بسيار طور کلی با منابع شيعه به ب

از » اصول کافی«.  شيعه ھمين کتاب ھا و روايات شيعه می باشدۀولی در ضمن عمده منابع در بار. گسترده است

َّکلينی، حلية المتقين و بحار االنوار از عالمه مجلسی،  ُ َ ْ  شيعه ۀ عاملی، از جمله آثار اصلی در بارُاز حر» وسايل الشيعه«ِ

البته برخی شخصيت ھای شيعه . و خصوصيات و مقدسات و سنت ھای شيعه و روايات امامان و فقه شيعه می باشند

گونه تالش دقيق و  خود اعتراف دارند که بسياری از روايات نادرست است ولی اينان بنابر فرصت طلبی ھای خود ھيچ

 انبوه ۀی تشخيص درست و نادرست انجام نمی دھند تا امکان ھرگونه استفاده برای فريب تودآشکار و قاطعی برا

 سکس و جماع اسالمی در نزد محمد ۀاز منابع اصلی در بار» حليه المتقين«و » وسايل الشيعه«کتاب . شيعيان مھيا باشد

  .و امامان است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ُدث بزرگ و عالمه محقق، شيخ محمد بن حسن حر عاملی اين کتاب اثر مح» وسائل الشيعة فی تحصيل مسائل الشريعة«

کتاب وسائل الشيعة . است)  ھجری١١٠۴ – ١٠٣٣( شيعه در قرن يازدھم ھجری ۀاز علمای بزرگ و از فقھای برجست

 مانند کتاب کافی نوشته شيخ جليل، ثقةاالسالم محمد بن يعقوب کلينی، کتاب   شيعهئیگرفته شده از معتبرترين منابع روا

من ال يحضره الفقيه، نوشته شيخ صدوق، کتاب تھذيب و استبصار، نوشته شيخ الطائفه، محمد بن حسن طوسی و بيش از 

آيد که با توجه به روايات پيامبر   شيعه به شمار میئیکتاب وسائل الشيعة از بھترين جوامع روا.  کتاب ديگر می باشد٧٨

 احکام شرعی، ۀ ھزار روايت دربار٣۶اين کتاب شامل حدود . است ه معصومين در قرون اخير نگاشته شدۀاسالم و ائم

 ۀ معتبر شيعه و اصول اوليئیھای روا واجبات، محرمات، مستحبات و آداب است که روايات آن گرفته شده از مجموعه

 اين است و در  و فقھای شيعه قرار گرفتهءاين کتاب از زمان نگارش پيوسته مورد توجه علما. قدمای اصحاب است

ھای  آيد و در تمام درس  شيعه به شمار میۀھای علمي زمان از ارکان اصلی استنباط احکام شرعی و اجتھاد در حوزه

  .شود خارج فقه روايات آن نقل شده و به آن استناد می

زيکی  جنسی و فۀلذت جوئی مرد و سلط.  می شودتعيين قدرت مرد ۀ عرب و اسالمی برپايۀمناسبات جنسی در جامع

از نظر اسالمی زن بايد تابع و تسليم مرد باشد و مرد به زن حکم می کند و او را در . مرد بر زن يک اصل اساسی است

ھر دليلی مرد در برابر نافرمانی و سرکشی و مخالفت و عدم ه خواند تا در خدمت نياز سکسی مرد باشد و ب بستر می

لذت جوئی فاليک سکس مرد و سلطه گری اجتماعی و . قرار دھدتمايل زن، حق دارد زن را تنبيه کند و مورد خشونت 

  . مناسبات در اين الگوی اجتماعی استۀ کنندتعيينقدرت بازوانی و ساديسم مرد 

ْالرجال قوامون على النساء بما فضل هللا بعضھم على بعض و بما أنفقوا من أم: قرآن محمد می نويسد َْ َْ ِ ُِ َ َ َْ ِ َِ ٍ ْ َْ َ َ ََ َ َُ ُُ َّ َّ ِّ َ ُ َّ ُوالھم فالصالحات ِّ ِ َِّ َ ْ ِ
َقانتات حافظات للغ ْ ِ ِ ٌِ ْب بما حفظ هللا و الالتى تخافون نشوزھن فعظوھن و اھجروھن فى المضاجع و اضربوھن فإن يٌ ِْ َ ََّ َّ َّ َُّ ُ ُ ُُ ُ ُِ ْ َ َ َِ ِ َ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ ََّ َُ َُ َ ُ َّ ُ َ ِ
َأطعنكم فال تبغوا عل َُ ْ َْ ََ ْ ُ َ ِھن سبيَ َ َّ ِال إن هللا كان عليِ َ َ َ َّ َّ ِ ِا كبيً از (ى كه ئمردان سرپرست زنانند به خاطر برترى ھا ). ٣۴- نساء . ( ًرايَ

ى كه از اموالشان ئگر قرار داده است و به خاطر انفاقھايخداوند براى بعضى نسبت به بعضى د) نظر نظام اجتماع

 در مقابل حقوقى حفظ اسرار و حقوق او را) ھمسر خود(اب يكنند ، و زنان صالح آنھا ھستند كه متواضع اند و در غ مى

د يد پند و اندرز دھيم داريان و مخالفتشان بي را كه از طغیآن دسته از زنان) اما(كنند و  كه خدا براى آنان قرار داده ، مى

چ راھى براى وادار كردن آنھا به انجام ياگر آنھم مؤثر نشد و ھ(د و يدر بستر از آنھا دورى نمائ) اگر مؤثر واقع نشد(و 

) ديبدان(د و يروى كردند به آنھا تعدى نكنيد، و اگر از شما پيه كنيآنھا را تنب)  مترجم -شدت عمل نبودوظائفشان جز 

  ).ن قدرتھاستيو قدرت او باالتر(خداوند بلند مرتبه و بزرگ است 

قاد دارد اعت» مرد محور «ۀدنبال خط مشی عمومی باال مراسم بستر سکس را تنظيم کرده و از آنجا که به جامعه پيامبر ب

  :خواستار عرضه شدن کامل زن به مرد است

کار برد و بھترين لباس را بپوشد و به ه بر زن الزم است که بھترين عطر خود را ب: فرمود) ص(پيامبر اکرم «

  )١١٢ و ص١١٨ ص ١۴وسائل ج (» .زيباترين شکل زينت کند و خود را صبح و شام بر شوھرش عرضه کند

عنوان يک روان ه زن ب.  به مرد زمانی کامل است که زن لخت باشد و به خواب فرونرودبرای پيامبر عرضه کردن زن

  :و جسم مستقل فراموش می گردد و زن بايد بدنی در تبعيت ميل جنسی مرد باشد

 که خويشتن را به شوھر عرضه کند، به اين برای ھيچ زنی روا نيست که بخوابد مگر اين: فرمود) ص(پيامبر اکرم «

ھايش را در آورد، ميان بستر شوھر رود و پوست بدن خويش را به بدن شوھر بچسباند، اگر اين کار را بکند که لباس

  )١٢۶ و ١۴ ص ١۴وسائل ج (» .خود را عرضه کرده است
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پيامبر به تعريف آداب جنسی می پردازد و عدم رعايت دستورکار عملی و زمانی سکس را موجب ديوانگی و جذام و کم 

  :دعقلی می دان

فرمود با ھمسر خود در ) فرموده است) ع(ضمن سفارشھائی که راجع به مسائل جنسی به علی ) (ص(پيامبر اکرم «

 ديوانگی و جذام و کم عقلی در ھمسر تو و ۀو وسط ماه و آخر ماه ھمبستر مشو که زمين) ماه قمری نه شمسی(اول ماه 

  )٩١ و ٩۶ ص ١۴وسائل ج (» .فرزندش زياد خواھد بود

شمار آمده و يکی از دين ه  قمری در اصفھان درگذشت از بزرگترين منابع شيعه ب١١١٠محمد باقرمجلسی که در 

 و تاريخی و حجم انبوھی از ئی بزرگ رواۀ بحاراالنوار است که يک مجموعۀاو نويسند. سازان زمان صفوی است

فارسی نوشته و در آداب و ه ية المتقين که باو در کتاب حل. خرافات شيعه است و در ضمن تفسير قرآن نيز می باشد

  : زندگی محمد و لذت جوئی سکسی پيامبر اسالم می نويسدۀمستحبات زندگی روزانه و در طول زندگی می باشد در بار

بدان که حضرت رسول اکرم صلی هللا عليه و آله نھی فرمود از جماع کردن در زير آسمان و بر راه که مردم تردد «

ود که بياموزيد از کالغ جماع کردن پنھان را، و فرمود که مکروه است جماع کردن ميان طلوع صبح و کنند، و فرم

طلوع آفتاب ودر آن روزی که آفتاب در آن بگيرد، و در شبی که در آن ماه بگيرد و در شب يا روزی که در آن باد سياه 

  )حلية المتقين، باب خاتمه( ».يا باد سرخ يا باد زرد حادث شود

مجلسی در باب چھارم، باب پنجم، باب نھم در کتاب حلية المتقين نکات مھمی را از جانب پيامبر اسالم ابراز می دارد و 

نشان می دھد که نياز سکسی و ھيجان ھای جنسی پيامبر اسالم که مانند خصلت سکسی خروس است و چه بسا بر پشت 

نتانسم و ميل شديد محمد معاشقه با دختران باکره و چه بسا فا. پاالن شتر ظھور کند بايد از جانب زن سيراب شود

از نگاه روانکاوی تمايل و فانتاسم جنسی مانند قوزک پا و ھمخوابگی برپشت شتر از نشانه . خردسال مانند عايشه است

دوفيلی ھای تمايل شديد جنسی عقب رانده، يا مراسم ذھنی تدارک بازگشائی عقده ھای سکسی بوده و کودک آزاری و پ

.  خارج شده استئینوعی انحراف مخرب و پاتولوژی ويرانگر نزد کسی می باشد که عمل جنسی از مسير عادی ليبيدو

  : روايات شيعه تمايل جنسی خود را چنين نشان می دھدۀپيامبر اسالم برپاي

چه بر پشت پاالن شتر بر زن الزم است ھر وقت شوھرش اراده جماع داشته باشد از او مضايقه نکند، اگر : فرمود«

. دختران باکره بخواھيد، که دھن ھايشان خوشبوتر و رحم ھايشان خنکتر، پستانھايشان پرشيرتر است: فرمود«، ».باشد

فرمودند که گردنش را بو کنند که خوشبو  فرستادند می منقول است که چون آن حضرت را به خواستگاری زنی می

 و از  در خروس پنج خصلت ھست که از خصلتھای پيغمبران است: رمودف«، ».باشد و قوزک پايش پرگوشت باشد

  .».جمله آنھا بسيار جماع کردن است

  :پيامبر اسالم برای دامادش، علی شوھر فاطمه، نيز سفارش ھای زمانی برای ھفته دارد که به ترتيب زير است

سد بعد از سعادت اسالم او را روزى شود و ھم ره يا على اگر جماع كنى در شب سه شنبه و فرزندى ب: پيامبر فرمود«

ا على اگر جماع كنى در شب ي. بت و بھتان پاك باشديم و دستش جوانمرد و زبانش از غيدھانش خوشبو و دلش رح

ا عالمى از علماء باشد و اگر در روز پنجشنبه وقتى كه آفتاب يعت يھم رسد حاكمى از حكام شره پنجشنبه و فرزندى ب

ر شود و خدا او را روزى يك او نشود تا پيطان نزديھم رسد شه كى كنى با زن خود و فرزندى بيباشد نزدان آسمان يدر م

ب و سخنگو باشد و اگر يھم رسد خطه ا على اگر جماع كنى در شب جمعه و فرزندى بي. نيا و ديكند سالمتى در دني م

ن مشھور باشد و اگر جماع كنى در شب جمعه بعد ايھم رسد از داناه در روز جمعه بعد از عصر جماع كنى و فرزندى ب

من يھم رسد اه ا على در ساعات اول شب جماع مكن كه اگر فرزندى بي. د ھست آن فرزند از ابدال باشدياز نماز خفتن ام
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ل ياموز چنانچه از جبرئيت را از من بين وصيا على اي. ديار نمايا را بر آخرت اختيستى كه ساحر باشد و دنين

  ).حليه المقتين، عالمه مجلسی، باب آداب زفاف و مجامعت(».آموختم

ولی با توجه به ھمسران متعدد و کنيزان بيشمار پيامبر آنچه که . دستور کار پيامبر بسيار پيچيده و دشوار و عجيب است

پند حدی باالست که ه البته بايد اضافه نمود که ميل خروس ب. نزد او پرقدرت است ھمان خصوصيت خروسی است

سکس کالغ وار فراموش می گردد چون وقتی که ميل جنسی در روی شتر به خروش آمد، بايد عطش قدرت فاليکی و 

  .نرينگی سيراب شود

  

  امام صادق» سکسو لوژی« 

ابو عبدهللا، جعفر بن محمد الصادق معروف به جعفر صادق امام ششم شعيان در مدينه متولد و در ھمانجا توسط عربھای 

ھا از جعفر   شيعه در تمام زمينهۀعل شدجبيشترين احاديث .  ھجری قمری درگذشت١۴٨وم شد و در سال ديگر مسم

 امام صادق ۀخاطر گفته ھای ساخته شده شود ب صادق نقل گرديده و مذھب تشيع که به نام مذھب جعفری خوانده می

 اسماعيليه ۀاسماعيل را انتخاب کرده که فرق متعدد بود و پس از او يکسری از جاعالن پسرش ۀاو دارای زنان برد. است

و جعفر صادق را ) َيا حميده، کنيز بربر(از آن بيرون می آيد و برخی جاعالن ديگر امامت موسی الکاظم، پسر حميده 

زور خدعه و ه بود که از قرن شانزدھم ميالدی، بر ايران ب)  امامی١٢شيعه (اين شاخه از شيعه . به عنوان امام پذيرفتند

، تعداد چھارھزار »رجال«در قرن سوم ھجری در کتاب » ابن عقده زيدی«نام ه فردی ب. فشار و جعليات غالب گشت

بسياری معتقدند که اين رساالت و روايات . است  از آنان را مطرح کردهئیھا راوی برای جعفرصادق برشمرده و کتاب

رغم جعلی  از آنجا که علی.  شيعيان بوده استۀ ساختن فرقجعلی و بی پايه می باشد و بيشتر متکی برافسانه سازی برای

شيعه بيان » علمی«بودن گفتار منسوب به امام صادق، اين روايات، اساس اعتقاد دوازده امامی است و در حوزه ھای 

 ھرحال واقعيت اين است که مذھب شيعه بره ب. می شود، ما برخی از روايات مربوط به مناسبات جنسی را می آوريم

عقب افتادگی ذھنيت شيعه و ساختار خرافی آن بازتاب .  عمومی استۀاساس جعل و دروغ بر پا شده است و اين قاعد

ھمان از خودبيگانگی ايرانيان است و زمانی که نخبگان مذھبی شيعه ماشين جعل را ھدايت می کنند و ساير نخبگان و 

 فرود می آورند ما به عمق حماقت و بالھت نخبگان کشور روشنفکران ايرانی در برابر جعليات و بی خردی سرتعظيم

  .خود پی می بريم

  : خود در بستر دير می کند لعنت شده استۀبرای امام صادق زنی که برای عرض

خاطر کاری آمد حضرت فرمود شايد تو از آن زنان معطل کن ھستی؟ ه زنی نزد پيامبر ب: فرمود) ع(امام صادق «

ولی او ) تمايل جنسی دارد(زنی است که شوھرش با او کاری دارد : رسول هللا؟ حضرت فرمودپرسيد اينھا کيانند يا 

» .رود، اين زن ھمواره مورد لعنت مالئکه است تا شوھرش بيدار شود خواب میه کند تا شوھر ب ّآنقدر معطل می

  )١١٢ و ١١٧ ص ١۴وسائل ج (

  :ن سالخورده را موجب مرگ می داندامام صادق به فکر استتيک و سالمتی بوده و آميزش با ز«

کند و چه بسا موجب مرگ انسان شود، با شکم سير به حمام رفتن، با  سه کار بدن را خراب می: فرمود) ع(امام صادق 

  )٩۶ و ١٩١ ص ١۴وسائل ج (» .شکم سير ھمبستر شدن، آميزش با زنان سالخورده

  :امام معتقد است که نگاه به سکس زن موجب کوری است

  تواند نگاه کند؟  امام عليه السالم سؤال شد آيا مرد به عورت زنش در حال آميزش میاز«
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 ١۵وسائل ج (» ).يعنی ممکن است فرزند کور به دنيا آيد(شود  اشکالی ندارد ليکن موجب کوری می: حضرت فرمود

  )٧۵ص 

ن ديگر روابط جنسی را بھترين که او مانند مردا امام صادق برای شيعيان جز مظھر دانش چيز ديگری نيست حال آن

  :می داند

السالم از اصحاب خود سؤال نمود که لذيذترين چيزھا چيست؟ ھر کدام چيزی گفتند،  در حديث ديگری امام صادق عليه«

  )۴٩۶ و ٣٢١ برگ ۵کافی جلد (» .لذيذترين چيزھا آميزش جنسی با زنان است: حضرت فرمودند

در . ».ماع کند و خواھد که با کنيز ديگر پيش از غسل جماع کند، وضو بسازدکسى با کنيزى ج«:امام صادق گفته است

قبله ه او فرمود کراھت دارد مرد رو ب. باکى نيست مرد ميان دو کنيز و دو آزاد بخوابد«:حديث از امام صادق آمده است

قبله و ه مودند که نه، رو بجماع کند و در حديث ديگر از آنحضرت پرسيد که آيا مرد عريان، جماع مى تواند کرد، فر

  ».قبله جماع نکند و در کشتى جماع نکنده پشت ب

ش ثروتھای کالنی  نظيری برخوردار بوده و آرامگاھامام رضا که از مادری کنيز متولد شده و در مشھد از بارگاه بی

، مگر با داشتن پنج مال و ثروت جمع نشود«:از امام رضا نقل می شود که.  سکس نظر داردۀرا بلعيده است در بار

اين امام . ».ا بر آخرتيدن دنيشان و برگزيدگى نكردن به خويره، رسيد، آرزوى دراز، آزمندى چيبخل شد: خصلت

 از ۀشکرانه ايشان، ب» آخرت« عرب ميشود و از زمان مرگ تا امروز يعنی ۀمون خليفأھد مععرب در زمان حيات ولي

. ل واليت فقيه استو ھا از ثروت بيکرانی برخوردار است که البته در کنترخودبيگانگی ايرانيان و خودفروشی آيت هللا

 جھان است و در ميان ساير مذاھب، چنين مؤسسه و ۀگفته می شود که بدون ترديد آستان قدس رضوی بزرگترين موقوف

وقف در اين آستان بنياد مذھبی با اين عظمت و گستردگی وجود ندارد، زيرا ھم اکنون بيش از يکھزار سند و مدرک 

 مناسبات جنسی ۀدر بار» سکسولوگ«حال آخوندھا و دينداران شيعه از نظر اين . پول و ثروت و خرافه وجود دارد

  :بھره جسته و نظراو را چنين توضيح می دھند

، زيرا با زنھا در اول شب چه در زمستان يا تابستان آميزش نکنيد: از امام رضا عليه السالم روايت است که فرمود«

معده و رگھا پر است، و برای آميزش مناسب نيست، و موجب بيماريھای سختی مثل قولنج و نقرس و سنگ مثانه و 

شود، ھر گاه خواستی آميزش کنی در آخر شب انجام ده که برای بدن  چکيدن ادار و ضعف و رقيق شدن چشم می

» .سازد تر می ندی برای شما مقدر کند عقل وی را پاکيزهمناسبتر و برای فرزند دار شدن اميدوارتر، و اگر خداوند فرز

  ) باب جمع١سفينه البحار ج (

اگر شما به سايت ھای متعدد آيت هللا ھا و مذھبی ھای گوناگون برويد و آنھا را نگاه کنيد براحتی تمام اين خزعبالت 

ھا دستور کار خود را برای زندگی جنسی جمعيت زيادی نيز با مراجعه به اين سايت . نوشته در رساله ھا را می بينيد

در دنيای علم پزشکی و در جھان دانش و آزادی ھای انسانی، شيعيان بيشماری ھستند که مشتری اين . تنظيم می کنند

نظام دينی ھمه چيز را آلوده می کند و ذھنيت را به عقب می کشد و به اعتقادات پست، . احکام جعلی و ارتجاعی ھستند

  .ار می بخشدارزش و اعتب

  

  فقه شيعه موافق پدوفيلی و کودک آزاری

 سرمايه ۀ يونان کھن و جامعۀجامع. پدوفيلی پديده ای است که در بسياری از جوامع ديروز و امروز وجود داشته است

 خانوادگی را پيوسته رۀداری کنونی و کشورھای اسالمی اين رفتار پاتولوژيک در درون خويشاوندان و در بيرون داي

 مردساالر و سلطه گری سکسی مرد ھمچون خشونتی ويرانگر شخصيت کودکان را ۀاين پديده در جامع. شاھد بوده اند
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مورد تعرض قرار داده و رشد ھماھنگ و روانی کودک را دستخوش آسيب جدی نموده و رفتار و ضميرناخودآگاه آنان 

رنگ ھای مردساالر در بسياری از موارد مانع از طرح سفانه پنھاکاری ھای جامعه و نيأمت. را دچار پريشانی می کند

در برابر آسيب ھا بايد . آشکار آسيب شده و نابسامانی ھای روانی فردی را در اجتماع گسترش بيشتر بخشيده است

خصوص زمانی که زندگی کودکان ويران می گردد ما ھرگز سکوت در اين زمينه را نبايد تحمل ه حساسيت نشان داد، ب

رفتار پنھانکار و سکوت در مورد پدوفيلی آسيب گر، نه به سالمت جامعه کمک می کند و نه از تخريب زندگی و . کنيم

  .ھم خوردگی تعادل شخصيتی کودک جلوگيری می کنده ب

اگر چه تعريف پدوفيلی در جوامع مختلف از نظر بيولوژيکی و اجتماعی و قانونی متفاوت است، ولی بلوغ و پختگی، 

وانی، قدرت انتخاب، توان تصميم گيری، تفاوت سنی و نظر متخصصان، از جمله معيارھا در تشخيص اين استقالل ر

پدوفيلی يا کودک آزاری طبق نظر روانکاوان و متخصصان داليل مختلف داشته که از جمله می توان از . پديده است

تجاوز قرارگرفته است؛ دوم، پدوفيلی نزد يکم، پدوفيلی نزد فردی که خود در کودکی اش مورد : موارد زير نام برد

فردی که دارای ناتوانی جنسی است؛ سوم، پدوفيلی نزد فردی که دارای عقب ماندگی روانی و فکری است؛ چھارم، 

پدوفيلی نزد فردی که عقده ھای حاد جنسی و کمبودھای سکسی دارد؛ پنجم، پدوفيلی نزد فردی که اين نوع رابطه جنسی 

 نموده و تئوريزه می کند؛ ششم، پدوفيلی در نزد کسی که دارای رفتاربشدت پريشان و ھيجانی بوده و تلقی» عادی«را 

 يک انحراف حاد يا يک ۀمثابه  مدرن پدوفيلی بۀدر جامع. نسبت به قربانی تا ساديسم و قتل جنسی به پيش می رود

 سکسی از کودک و به جرم جنائی محکوم ۀاستفادءبيماری مورد ارزيابی قرار گرفته و از نظر قانونی فرد پدوفيل به سو

  .می گردد

 جنسی وجود ۀعنوان برده حال در اسالم و فقه شيعه نه تنھا چند ھمسری شرعی و عادی است، نه تنھا داشتن کنيز ب

يت  جنسی با کودک و پراتيک پدوفيلی به رسمۀعالوه معاشقه دارد، نه تنھا صيغه و فاحشگی اسالمی رايج است، بلکه ب

 سنتی مردانه، در نزد محافل طلبگی و آخوندی و در طنز شفاھی شيعه در بازار و کوچه و ۀدر جامع. شود شناخته می

طور ه نيز در روايات و رساالت فقھی شيعه، تمجيد از لذت گيری از کودکان توسط مردان و رھبران مذھب شيعه ب

نام دين خود را حافظ ارزش ھای معنوی و ه  کسانی که ب.اين دين، دين انحطاط اخالقی است. آشکار مطرح شده است

سالمت اخالقی اجتماع معرفی می کنند و مانع روابط عادی و طبيعی عشق و احساس و سکسی در جامعه ھستند، به 

رفتار جنسی » ويلھم رايش«قول ه ب. انحراف و فساد اخالقی و تجاوز جنسی و پدوفيلی و کودک آزاری آلوده اند

 گاه به لحاظ فرھنگی و مذھبی تمايالت عادی را پس می زند ولی زندگی جنسی طاعون زده ای می سازد که بيمارگونه

» اخالق ساديک«ھميشه ساديستی و پورنوگرافی می باشد، در چنين حالتی اميال جنسی عادی به مانع برمی خورد ولی 

داز و اتھام و جاسوسی و محکوميت عشق  را پرمی کند، عشق عادی و ساده دفع می شود ولی حمالت دروغپرءفضا

 ساله ۵۴ميل شديد محمد بن عبدهللا پيامبر اسالم ). ۴۴١آناليز شخصيتی، برگ .(طبيعی، جامعه را به تنش می کشاند

رخان با اسباب بازی ھايش به ؤ ساله، دختر ابوبکر و ازدواج با اين کودک که طبق نظر برخی م۶ ۀبرای تصرف عايش

در فقه شيعه تمام آيت هللا ھا و نخبگان . د، راھنمای مسلمان و چراغ سبز برای رفتار پدوفيلی است محمد می روۀخان

ھيچ فرد شيعه ای، ھيچ روشنفکر شيعه ای، ھيچ روزنامه نگار . ئيد می کنندأنوانديش رفتار پيامبر اسالم را توجيه و ت

 ھمين الگوی شرعی ۀبرپاي. امبر اسالم ايرادی ندارد کودک و پيۀشيعه ای، ھيچ آخوند شيعه ای به الگوی واقعی عايش

 سال را ٩ ساله يا پائين تر از ٩رانی با کودک، دختر ر رساله ھای خود ھمخوابگی و شھوتبسياری از آيت هللا ھا د

  خود از کودک حمايت کرده و ھرگونه آزارۀ ماد۵۴قانون مربوط به پيمان بين المللی حقوق کودک در . مطرح کرده اند

 کودک را محکوم می کند و اقدام کودک آزاری را جرم و جنايت عليه کودک ارزيابی می کند، ولی در ۀاستفادءو سو
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ئيد، گفتار آيت هللا خمينی در اين أيکی از موارد بارز اين ت. اسالم کودک آزاری و تجاوز به او شرعی تلقی می شود

  .زمينه است

  :می نويسد»  زناشوئی و مجامعتۀمسائل متفرق«و»احکام نکاح«ربخش ، د»توضيح المسائل«آيت هللا خمينی، در 

 و بايد خود را برای ھرلذتی که شوھرش می   شوھر از خانه بيرون رودۀزنی که عقد دائمی شده نبايد بدون اجاز«

اگر «، ».اردو اگر در اين موارد اطاعت شوھر را نکند گناھکار است و حق غذا و لباس و منزل ند. خواھد تسليم او کند

باشد و چه در ) جلو( ختنه گاه يا بيشتر داخل شود، چه در زن باشد، چه در مرد، چه در قبلۀاندازه انسان جماع کند و ب

ه ولی اگر شک کند که ب. شوند می)نجس(او، چه بالغ باشد و چه نابالغ، اگر چه منی بيرون نيايد، ھر دو جنب )عقب(دبر

  .»ه، غسل بر او واجب نيستمقدار ختنه گاه داخل شده يا ن

ئيد قرار گرفته و ھر دو مورد از أ جنسی بين مرد با زن بلکه ھمچنين مرد با مرد نيز مورد تۀدر اين گفته نه تنھا رابط

يعنی نوجوان و کودک نيز مجاز است و » نابالغ« ننگين مناسبات سکسی با ۀسپس در اين رسال. يک قاعده برخوردارند

برای رفع ھرگونه ابھام » امام و رھبر شيعيان جھان«آيت هللا خمينی . عی بايد مشخص شودشر» غسل«فقط ضرورت 

  :می نويسد) ٢۴١ برگ ٢جلد (»تحرير الوسيله«در مورد مجاز بودن پدوفيلی و کودک آزاری در کتاب 

 يا موقت، ولی که زن او دايمی باشد  سال دارد نزديکی از عقب بر او جايز نيست چه اين٩کسی که زنی کمتر از «

ساير کام گيريھا از قبيل لمس به شھوت درآغوش گرفتن و شھوترانی کردن با ران او اشکال ندارد ھر چند شيرخواره 

  ».باشد

  :در گفتار باال به چند نکته بايد توجه داشت

 اسالم اگر کسی قانون جماع« امام خمينی از کنيز صحبت نشده ولی در نظر بايد داشت که در ۀيکم، ھرچند در اين جمل

نمايد و اشکالی ندارد، در حالی که با ھمسر ) نزديکی از عقب(تواند و اشکالی ندارد با کنيز خود وطی دبر  بخواھد می

معنای ديگر کنيز پست تر از زن ازدواجی است و در ه ب. ». اکثر فقھا کراھت داردۀخود به شرط عدم رضايت به گفت

  . نيست»کراھتی«او از ھر طرفی ه تجاوز ب

 سال نيز داشت و بنابراين ازدواج با کودکان شرعی ٩دوم، اين فقيه اسالم شيعه معتقد است که می توان زنی کمتر از 

پس شرع اسالم مطابق با الگوی محمد و روابط او با عايشه، ھمخوابگی با دختران کم سال را مجاز می داند و . است

ن را عموميت بخشيده عامل آسيب ديدگی روانی و شخصيتی نوجوانان در بدين ترتيب اسالم خشونت و فشار عليه دخترا

  .جامعه است

ه اين گفتار ب. سوم، خمينی امام شيعيان جھان برآنست که شھوترانی مرد با کودک شيرخواره جايز است و اشکالی ندارد

 آيت هللا ھا ما شاھد گرايش به در نزد. طرز روشنی تمايل به جنايتکاری جنسی و تجاوز به کودکان را عريان می نمايد

شود به يک تمايل انحرافی و مخرب ،  که از شکل طبيعی خود خارج می تمايل جنسی ھنگامی. جنايت پدوفيلی می باشيم

  .به يک رفتار ھيجانی بيمارگونه و ساديسم و تجاوزگر تبديل می گردد

ت، بلکه از نظر شيعه پدوفيلی آسيب خطرناک نيست چھارم، اين نظر موافق انحراف پدوفيلی محدود به يک آيت هللا نيس

از شخصيت ھای باالی ھرم قدرت شيعه . ئيد اليگارشی روحانيت می باشدأو رفتاری مطابق فقه اسالمی است و مورد ت

ا آيت هللا خمينی که ب» تحرير الوسيله«کتاب. عنوان عمل شرعی قبول دارنده  رفتاری را بۀتا پائين ترين آخوند، اين پاي

استفاده از کتاب حلية المتقين عالمه مجلسی تنظيم شده است، به صراحت موافق پدوفيلی و آزار کودک و تجاوز به 

 پدوفيلی را ۀبسياری از آيت هللا ھای شيعه در رساالت خود اين اصل بيمارگونه و جنايتکاران. دختران خردسال است

 آلوده به ۀ عقب مانده است ھمين رابطۀی شيعه که برای ھدايت توداغلب رساالت آيت هللا ھا. ئيد قرار می دھندأمورد ت
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آيت هللا » ھدايه العباد« ، ٣۴٣ برگ ٢سيد مصطفی خمينی جلد » مستند تحرير الوسيله«: جنايت را مطرح ساخته اند

ھاج من«، ٣٩۶ برگ ٢جلد (آيت هللا لطف هللا صافی » ھدايته العباد« ، ٣٠۵ برگ ٢محمد رضا گلپايگانی جلد 

آيت هللا » العروه الوثقی«، ١۵۵آيت هللا خوئی جلد برگ » کتاب النکاح«، ١٠ برگ ٣آيت هللا سيستانی جلد » الصالحين

آيت هللا » مستمسک العروه«، ۴۶٩ برگ ٢آيت هللا محمدصادق روحانی جلد » العروه الوثقی«، ۵٠٢ برگ ۶يزدی جلد 

منھاج «، ٩٢۶ برگ ٣٢آيت هللا محمد تقی خوئی جلد » نکاح-وثقیشرح العروه ال« ، ٨٠ برگ ١۴سيد محسن حکيم جلد 

آيت هللا عبداالعلی سبزواری » مھذب االحکام فی بيان الحالل و االحرام«، ٢٠٨ برگ ٢آيت هللا مرعشی جلد » منينؤالم

آيت » میالفقه اسال«، ٢٢آيت هللا فاضل لنکرانی برگ » تفصيل الشريعه فی شرح تحرير الوسيله«، ٢۴ برگ ٢۴جلد 

» مدارک العروه«، ۶٩۶آيت هللا ابولحسن موسوی اصفھانی، برگ » وسيله النجاه«، ١۶١هللا محمد تقی مدرس برگ 

 تخريب کودک و انسان یروحانيت شيعه يک قشر فاسد و انگل و منشا. ١۶۵ برگ ٢٩آيت هللا علی پناه اشتھاردی جلد 

  .و ارزش ھای اخالقی در جامعه است

نخبگان متجدد مذھبی و سياسيون و روشنفکران فرصت طلب حامی آنان از بيان آشکار مطالب در پنجم، بدون شک 

 اينان ترجيح می دھند کور و کر باقی بمانند تا به حمايت خود از اسالم شيعه. افشای گنداب شيعه ناراحت می گردند

 روشنفکران نوانديش و اصالح طلب که با احتمال بسيار زياد اکثره ب. ی نگه دارندادامه دھند و جامعه را در بيخرد

ی آشنائی دارند، در جريان انحرافات و فساد ھای جنسی و مالی و اخالقی بوده اند، ولی کسی ئحوزه و فرھنگ حوزه 

. از اينان شھامت بيان وسيع و آشکار را نداشته است و با سکوت و سازشکاری مسائل را در پشت پرده نگه داشته اند

اقت اخالقی و دل نگرانی برای جامعه و سالمت کودکان می طلبد که فسادھا و انحرافات خطرناک برمال که صد حال آن

اين نخبگان ھمان کسانی ھستند که تجاوز اسالم را فتوحات پيامبرانه جلوه می دھند . شود تا سالمتی جامعه تقويت گردد

ايط اسارت روحی و ازخودبيگانگی ايرانيان را بازتوليد و نظريه ھا و کردار جنايتکارانه در شيعه را می پوشانند و شر

آيت هللا ھا زمين را به کثافت کشيده اند، زن را اسير خود و کودکان را وسيله ای برای ھيجان ھای جنسی و . می کنند

ای ھوسرانی ويرانگر خود تبديل می نمايند، حال چرا نخبگان نوانديش دينی و ياران چپ و جمھوری خواه و ملی گر

آنھا، سکوت کرده و راجع به جنايت عليه کودکان و بردگی جنسی شيعه حرفی نمی زنند؟ چرا شھروندان و خانواده ھا 

عليه اين رساالت و محتوای دينی و سنت زشت شيعه چيزی نمی گويند؟ چرا مردم در پشت سر ھمين باندھای تبھکار 

ھنمائی می خواھند؟ شخصيت ھائی که ويران گشته و تاريخ خود و آيت هللا ھا نماز می خوانند و از مراجع تقليد خود را

 تشخيص و قضاوت خردمندانه خود ئیارزشھای مثبت بومی و جھانی را فراموش کرده، در گنداب غوطه ورند و توانا

  )ادامه دارد.(را از دست داده اند

  

   فرانسه–استاد جامعه شناسی   - جالل ايجادی

 


