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  حقوقدان  -ضاميرفي

  :يرزاظھارات شيخ حسن روحانی درعبارت 

ند يد ميگويآعده بظاھر شعارميدھند ولی بزدل سياسی ھستند وقتی حرف مذاکراه سياسی پيش مي يک<
 فريدهآشمارا ترسو ولرزان  خداوند، . برويد يک جای گرم برای خودتان پيدا کنيد، به جھنمما ميلرزيم

  است> 

   .سبب تنظيم اين تحريراست

 اعتبار عده ای زيرسايه جمھوری اسالمی به فحاشی ھای شيخ حسن اعتراض وايراد وارد دانسته و
براين پايه است که عبارات مزبور وھمچنين اظھارات سابق شيخ حسن با  اننآ يک دسته ازض ااعتر

 از وعده ای ھم گفته اند که احترام مقام رياست جمھوری باالتر ،تادبيات ومکتب اسالمی ھماھنگ نيس
  .جايگاھی است که ورود اين عبارات والفاظ را اجازه دھد

خری بکلی بی ربط ميگويند رياست جمھوری مقامی دراسالم شناخته نميشود که محترم شناخته آاين دسته 
    .شود ويا اصال جايگاھی داشته باشد

  تظاهرات مجازي

ھمانند ھمان داستان مولوی است که  ؛نھا ھمه وھمه مجازی استآ، قيل وقال دسته اولای ھ ضاعترا
   .شغالی به خم رنگ افتاد وخيال کرد طاوسی عليين شده

 منجالب اسالم کمی بفھمی و از احتياط زياد خودشان را نھم باآحضرات معترضين به دالئل سياسی کمی، 
برداشته که با ادبيات اسالم درفحش وناسزا گوئی  رااننآخيال وھم  ِ و   نھم موقتی دورنگاه داشته وآ ،نفھمی

   .شنا ھستندآ وتحقيرديگران ومقدسات ملت ھای ديگرنا

  اسالم وفحاشي وتحقيرديگران 

اند، محققينی که درباره ادبيات حرفھای سبک وفحش وناسزای معمول درفرھنگ ملتھا مطالعه کرده 
    .ره اول را داده استنھا به ما ايرانيان نمآجستجو وتحقيق متاسفانه 

گ فرھن ادبيات اسالمی دراختالط  نآدليل اين امرناشگون را ملحوظ نداشته اند درحاليکه دليل مسلم  اننآ
   .اصيل ايرانی است

 بر ،ن بمالحظه قدرت سرکوب وخشونت اسالمآ ن وسنت محمد دارد واعتبارآقر زادبيات اسالمی ريشه ا
   .ير قابل انتظاری داشته استفرھنگ اخالق وادب وسنت ايرانی غلبه غ
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  فحش درقران 

 ن برآتوسل واھميت بسيارداده وازنظر فلسفی ميتوان گفت که قر، ناسزا گفتن واتھام، قران به  فحش
   .مرکب فحش وتحقيروخشونت به حرکت افتاده است

ن . خشونت بدواست که ازخشونت بروز ميکند يعنی غالبا اول فحش است وبعد خشونت ، تاثيریفحش
 نيست و يعنی مقدمه برای ابراز خشونت ت      ّ روی ني   از                   ِ اگرھم روی بدھد فحش   و ،روی ميدھد فحش کمتر
  .سطحی است

   .دسته تقسيم شده اند يکی فحش ھای حکمی وديگری فحش ھای تشبيھی دو ن برآفحش ھای قر

ن فحش ھا وانتسابات عملی است که با آن است فحش ھای حکمی آی مخصوص خدا وقرفحش ھای حکم
تش آ اخرت بآودر ،دراين دنيا نھاآ، جدائی ھمسروامثال لا، مصادره اموزقبيل قتلمجازات ھای سخت ا

ته ظالم شناخ يا و افره استحقاق کسانی شناخته شده که کقران ب اين فحش ھا در ؛ھمراه است ابدی دوزخ 
  .وبسياری ديگر، فاسقون ، منتقدين، مشرکينند که شمولی وسيع دارد ازقبيل منافقونميشو

بد  داخ. صادق امام شيعيان ھم گفته <ن انتقاد کنند درسوره تحريم سگ معرفی شده اندآکسانی که ازقر
 يعنی ھمه اھل( >اھل بيت دشمنی کند ازسگ نجس تراست نجس ترازسگ خلق نکرده وکسی که با و تر
   .)نن سگ تشريف دارندتس

ديگرکارشان تمام است گرفتار غضب خدا ميشوند  ،ن مشمول اين قبيل فحشھا ميگردندآکسانی که درقر
 مجازات اين دنيا ھم از در و ،وبعد ھم روانه شکنجه گاه جھنم ميشوندخدا ميگيرند  از يعنی اول فحش  را

   !ھای شرعی بی نصيب نخواھند بود

ان حيو –بوزينه–مسخره–فاقد ضمانت اجراست مانند استعاره ھای ابلهھائی ھستند که  دسته دوم فحش
  .نھاآزنازاده ومشابھات  نجس و –سگ   -خر –چھارپا  -نترع -بی پدر–وقيح-پررو –

به  نآن به مردم ھديه شده است وادبيات اسالمی ھم به اعتبارقرآفحشھای مزبور مانند نقل ونبات درقر
ھم ميباشد وشعرای  به مردم مسلمان ايرانھا مبتال ن فحشآکه می بينيم  ؛تادبی داده اس نھا اعتبارآ

رارداده اند مانند شعر معروف گلستان سعدی که را مبانی شعری خودشان ق ھا ن فحشآان ھم فارسی زب
   :ميگويد

  نه محقق بود نه دانشمند       چھارپائی براو کتابی چند

  .سوره الجمعه است ۵يه آ گفته اند اقتباس ازکه محققين اسالمی 

  مستثنيات فحش دراسالم

ن مستثنا ھستند حتی مسلمانان ھم آازشمول فحش ھای قردريک کلمه کوتاه ومستدل فقط وفقط مومنان  
   .فحش ھای تشبيھی مصون نميباشند از
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ميگويد  .ھاستفحاشی به انسان  از ن بغيرآن يک قاعده کلی برای فحش دادن به مقدسات دارد که آقر
سبب توھين به مقدسات شما ميشود ازتوھين وتحقيرمقدسات  ،ميدانيد که توھين به مقدسات طرف اگر

   .خودداری کنيد نديگرا

ن اين است که اگراطمينان داريد که شرائط طوری است که درمقابل فحاشی آمفھوم مخالف اين دستورقر
نقدر توھين بکنيد تا آ(اشکالی ندارد  ،نميشود نتوھي به مقدسات شما  ،توھين شما به مقدسات طرف و

  .)مقدسات طرف را يک پول سياه کنيد

خطاب به   ٣۵درشماره  ١٣۵٩مرداد ماه سال ان است که سنگردرچھاردھم آبه اعتبارھمين توصيه قر

 ، به مذھبت ميتازيم وفرياداکنون که به مليت ماميتازی< :نوشت ،زيدکه به ملت ومليت وايران تا خمينی

 .بيش ازمذھبمان دوست داريم ما وطن پرست ھستيم نه عرب پرست را ھزاران برابرايران  ميکنيم که ما

، روشنفکری وروشن بينی را ، ماماوطن رامقدس ميدانيم نه خرافات وتعبد گرائی واسارت فکری را

يرانی من وطن ای ا ؛صفحه سوم ھمان سنگر مقاله(       >امستقبليم نه سيه فکری وارتجاع فکری ر

  .توھستم)

  شهود اثبات 

  .م واتھام به مردم نيست  شھود زيرمراتب را شھادت ميدھندعرض شد که اسالم منفک ازدشنا

ھائی که شخص خمينی درکتاب کشف االسراربه يک  فحش ،شادروان شجاع الدين شفا باصرف فرصت
 کتاب چھار ١۴٢وری ودرصفحه آايرانی داده است که درمورد حديث جابلقا وجابلسا ترديد داشته جمع 

   :ورده است که به اتفاق ميخوانيمآراه سرنوشت 

 ،طرار، ماجراجو، ياوه سرا، عوام فريب ،افسارگسيخته ،ھرزه گرد، تبھکار، جرثومه فساد ،تخم ناپاک
 ،ناکس، خيره سر، ننگين ،عقل باخته ،لجام پاره ،بيخرد ،سياه بخت ،دروغ پرداز، کوچک مغز، رسوا

ی خيانتکار، ب ،خنک باف ،بيمزه گو، معرکه گير، زباله ،مغزناپاک ،افيونی ،ابله ،ديوانه ،خيابان گرد
 ،بروآقه باز، بی ح ،دد ،حيله گر، سفله ،بيداد گر، تھی مغز ،ماليخوليائی ،دروغ بند ،ياوه گو ،وجدان
 روده دراز، ،شرف سوز، فضول ،بی حقيقت ،کخارخس ،جانور، گدامنش ،پررو ،خائن ،بيکاره ،بيشرف

گفتارھای  راء باطله وآصاحب  ،مختل الفکر، مختل الدماغ ،فريقائیآ ،شاگرد صحاف ،سيگارفروش
  )١۴٢صفحه (     .رسوای بی شرم ،ناھنجار، بی ارزش

   .ن استآبه فحاشی ھا دقت کنيد الھام يافته ازفحاشی ھای درقر

 ن است که ھمه معترضين به شيخ حسن وخود شيخ حسن مدعی پيروی ازآاھميت شھادت اين شاھد در
  .حردررعايت اسالم ميدانند        ّ المی ومتب  راه ورسم خمينی ھستند که اوراھم رھبرحکومت اس
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اينکه اسالم اجازه  يا يک مورد ميتوان يافت که کسی به فحاشی ھای خمينی به يک ايرانی به اعتبارآ
  .نميدھد اعتراض کوچکی کرده باشد؟ البته که خير ی رافحاش

  انبوه شهود ديگر

ين ماج بدترآدرتاريخ ايران ھيچکس چون بابک خرم دينان درمقابل اعراب مسلمان نايستاد وبه ھمين دليل 
. اين تحرير به شھادت مورخين اسالمی برای اثبات اينکه فحاشی اتھامات وفحاشی ھا قرارگرفته است

   .ن جدانيست استناد ميکندآزفرھنگ اسالم وقرودشنام ا

  اتهام حرامزادگي 

عوفی  –مورخين معروف اسالمی ازقبيل ابن نديم الفھرست  ؛بدترين اتھام دراسالم حرامزادگی است
اتھام به عبارات متعدد ودرمفھوم واحد  وغيره  محمدبن عمران  درتاريخ الرسل والملوک ،الحکايات

. فراموش نکنيد ن بابک خرم دينان بوده استآکه حاصل اندی را تشريح کرده تجاوزبه عنف به زن کور
    .که بابک يک ايرانی اصيل وميھن پرستی ناب بوده است

نوقت به سراغ شخصيت آبابک راحرامزاده شناختندوشھادت دادند  ،بعد ازاينکه مسلمانان نامی زمان
   .سازی منفی برايش رفتند

 با کرد وفسادی غازآزن يکی ازپيشوايان خرمدينيان عشقبازی  بابک با  جامع الحکايات نوشت –عوفی 
   .ن زن مرتکب شد که پيش ازاوکسی نشان نداده استآ

  التبصير)(   .بابک ھمه محرمات راحالل ميدانست

  )الفرق بين الفرق(  .بابک ھمدست بود برای ھتک زنان افشين درپنھان با

  )تاريخ طبری –محمد بلعمی (  .ل ميدانستدقه بود وتبيذ وزنا راحالمذھب بابک  زنا

  حبيب السير)( .بابک وبزعم او محرمات مثل مباشرت با محارم حالل بود

   )البدء والتاريخ –مقدسی ( –مد (زنا ميکرد) آبابک با خواھر ومادرخود گردمي

  تاريخ گزيده)( .دنابکاروپليد وملعون بود بابک دشمن دين لعنت براوبا ،بابک مردی زنديق

نوقت آ ،وقتی حساب شخصيت اوراھم رسيدند ،بابک                                      ِ مفسرين ومحقيق واسالم مداران معروف زمان  
   .نطور که ميخواستند توصيف کردندآباورھای دينی خرمدينيان را 

را خاموش ميکنند وھرمردی  يند وچراغھاآخرمدينان درھرسال شبی دارند که مردان و زنان گرد ھم مي
  )کتاب االنساب(    .نزديکی ميکند او زنی که دست يابد با بھر

  )خواجه نظام الملک( .نھا چه حرامزاده ھائی ھستندآنچه بايد بدانيم اين است که آنھا آمذھب  از
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را خرمی  نھاآايشان ازفروع مجوسند ومردانشان با خواھرومادرودخترخود نکاح کنند وبه ھمين جھت 
  .)معجم البلدان –ياقوت (    .گويند

 تنسنکريس سعيد نفيسی وعلی اکبردھخدا اتھامات به بابک را نادرست ميدانند و ؛مانند ،ازمورخين ايرانی
مزدکيان را متھم به اباحه وترويج فحشاء ومنکرکرده اند درصورتی که اين کارھا دراصل <: نوشته است

  )ساسانيان ايران درزمان( >.نان داردآئينشان نبوده ومباينت تام بازند وپارسائی اصلی آ

ن آاين قبيل اتھام سازی وفحاشی ھا ھمه ازناحيه مسلمانانی است که بيش ازمسلمانان امروزی به قر
 ،ن فحاش ھای نامی مسلمانآوحتی يک مورد ھم ديده نشده که کسی به  گاه ومدبربوده اند آ مومن و
  .گرفته باشد ايرادی

  بزرگترين فحش درجهان انسانيت 

گويد ن ميآنجا که قرآ .ن واسالم استآقر دائر ومدار از فحاشی ھا به عالم انسانيت بزرگترين وزشت ترين
ن خداست يعنی انسان ھا ازحيوانات وچھارپايان ھم دراسالم کمترند چراکه حيوانات ھم درحد آ حاکميت از

   .نھا مشھود نيستآخودشان حاکميت دارند وفقط جمادات است که حاکميت 

 را در نھاآا وبوزينه وخوک تشبيه است ولی سلب حق حاکميت ازانسان ھا وچھارپتشبيه انسان به خر
نميدھد ودررديف سنگ وخاکی محسوب ميکند که چھارپايان وبوزينه ھا  رديف خوک وبوزينه ھم قرار

   .نھا فضوالتشان را ميگذارندآبرروی 

(ھمينجا   .است ازمسلمانان معنای فقدان حق تشخيص ودرک ن بهآنھم درقرآحق سلب حاکميت ازانسان 
شده است ملتی  ۵+١طرف ايرانی موافقتنامه، تسليم ادراکات  نامه ژنو، متوجه ميشويم که چرادرموافقت

   .)که خودش قوه درک ندارد ناچاراست به درک مقابل تسليم باشد

  نگاهي به فحاشي ها ي شيخ حسن 

خوذه اسالمی ما گفرھن يک ،حواله شيخ حسن به جھنم ؛شيخ حسن مردم را به جھنم حواله داده است
ن موارد ھم تھديد آ يات وسوره ھا ازجھنم ياد کرده وبيشترآ در بار ٧٧ن آقر  ،ن وسنت محمد استآقر از

   .برخ انسان ھا کشيده است يرانسان ھا  به جھنم است  که بعد از توھين وتحق

ه دھنده حکم شده توام با اعمال خشونت  نسبت به جزي ،که توھين وخفت زيه باشديه جآ شايد تنھا در(
  .)است

ن منتسب آ؟ زيرا ھم درقرميدانيد چرا ؛است کی ازفحاشی ھای مشھور وعام > يبه جھنماھانت ودشنام <
   .است وھم درسنت محمد  که شرح مختصرش اين است

ثابت گردن  ،محمد گفت ،مدآ ) يکی ازسرداران دشمن به اسارت محمد درعقيته بن ابی محطدرجنگ بدر (
چه  ندانمفرز خدا ای پيغمبرھمانطور که دستش بسته بود  فرياد کرد < ،عقيته بن ابی محط ،زندب را او

   )٩٧۶تاريخ اسالمی وتاريخ طبری صفحه(    )       »حضرت فرمود به جھنم«   ؟ميشوند
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  نظريه 

 ون واسالم است آمده کامال منطبق با فرھنگ قرآ اظھارات شيخ حسن بشرحی که درابتدای اين تحرير
 شيخ حسن نجاست کهآتنھا موردی که برای جمھوری اسالمی ومکتب داران اسالمی ايجاد تکليف ميکند 

است  افتر نسبت دادن امر دروغ به خداوند و ،اين مطلب >فريدهآمدعی شده <خداوند شمارا ترسو ولرزان 
   :يه ميگويدآ ؛سوره  الحاقه تعيين تکليف کرده ۴١يه آن درآکه قرچرا

ه ينآھر  )يعنی ازقول خدا دروغ بگويدگارعالميان که اگرمحمد افترا کند برما (زپروردفرستاده شده ا«
   .»ازاو دست وقطع نمائيم ازاو رگ گردنش را وھيچ احدی نباشد که مانع شود يگيريم ما

  

  

   

  

  

  

  

        

    

   

   

    

   

 


