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تجاری و مسکونی امالک خرید برای بهترین زمان

ندهید دست از را استثنایی موقعیت این

فرمایید تماس حاصل عصاره مهرداد امالک با سرمایهگذاری امور در مشاوره برای

اجاره منزل فروش یا
Lansdowne ویرجینیا  در

به صورت اخبار ایران
اکسپـرس

ببندید) را خود کمربندهای (لطفا
هفته  خبر مهمترین  «مهر» خبرگزاری   *
در  قلبی حمله اثر در ۴۸۱ نفر مرگ به را خود
بیشتر که شده گفته بود. داده اختصاص تهران
بدی قلبی به خاطر حمله درگذشتگان در اثر
افتادهاند. روز این به تهران آلوده هوای فوقالعاده
و یکم هشتاد و چهارصد شخص که شایع شده
روزنامهها  در را دیگر مرگ۴۸۰ نفر به مربوط خبر

است. ایستاده قلبش ترس از و خوانده
نهم  دولت به که است گفته * احمدینژاد
خبرگزاریها  بستهاند. دروغ هزار  ۴۰ تاکنون

۴۰ هزار  هم در همین راستا دولت گفتهاند که
دولت بین مردم و موازنه تا به مردم داده دروغ
جواب خبرنگاری در احمدینژاد گردد.  حفظ
را دروغها این رقم چطور شما بود: پرسیده که
پس است: گفته کردهاید؟ محاسبه دقت این به
کار من اخیر سال سه عرض در فکر میکردی

است؟! بوده چه
احتمالی  کاندیداهای از یکی کروبی * مهدی
بشکهای نفت با من گفت: جمهوری رییس مقام
گفت او کنم. را اداره نمی توانم مملکت پنج دالر
نفت را بشکه هر بهای فعلی جمهور اگر رییس
تضمین  عرض پنج سال آینده در دالر ۳۰ باالی
را کاندیدا بیایمو خود کندممکن استبه صحنه
نمیتوانیخودت کروبیپیغام دادهاند اگر به کنم.

نکن. لوس را
در  آمریکا سفارت بازگشایی احتمال * خبر
هم منافع هنوز از حفاظت دفتر به صورت ایران
دولت سخنگوی است. خبرنگاران و مردم زبانزد
مقامات با اما نیست درست خبر این گفت:
سر از تا هستیم مذاکره حال در آمریکایی
واشنگتن در منافعما حفاظتاز عصبانیتدفتر
آمریکایی مقامات به گفت: او نکنند. تعطیل را
گفتهایماگر مایل بهاحداث چنین دفتریهستند
احداث کمسکنه و نقطهای خلوت در را آن باید
صف و پناهندگی ویزا گرفتن مردم برای تا کنند
مختلننمایند. ترافیکتهرانرا تشکیلندهندو
کردهایم را پیشنهاد لوت در کویر نقطهای گفت او

آمریکاییان نپذیرفتهاند. اما
کرد: اضافه اسالمی جمهوری مقام این
دیوارهای آمریکاخواسته ایمتا از شایعاتاینکهما
دانشجویان تا بسازند کوتاهتر را خود سفارت
کامال بروند، باال آنها از راحتتر بسیجیها و

بیاساسمیباشند!
خبرنگار عراقی به  کفش * به دنبال پرتاب
سفارت بیرون بسیجی در هزاران نفر بوش جورج
پرتاب با و آمده  تهران جمع در آمریکا  سابق
کفشهایخودبهآدمکوپوسترهایجورجبوش
اززندانشدند وضمنا خواستار آزادیاینخبرنگار
دادند. نشان خود را به آمریکا انزجار و اعتراض

را پراکنی کفش واقعه این خارجی خبرنگاران
باورنکردنیتوصیفکردند.طبق پدیدهایجدیدو
اکثر شرکت کفشهای خبرنگاران گزارش این
بود کهنه و پوره پاره تظاهرات این در کنندگان
تیز نوک یا و معروف مارک کفش های از اثری و
بسیاری از دانشجویاناصالح طلب نمیشد. دیده
را پرتاب خود ابری دمپایی کفش جای پرتاب به

نکرد. اصابت هدف به طبیعتا که نمودند
برای دولت  روز این در که شده گزارش 
به لنگه لنگه کفش جفت هزار بیست اولین بار
گم قاطی و ایران امامزادههای و در مساجد که
محل به مخصوص کامیونهای با را بودند شده
گزارش کرد. پخش مردم بین در و آورد تظاهرات
کفش جفت هزار دو روز همین در که شده

شدهاند! گم یا و ربوده تظاهرکنندگان
جای  به انگلستان چهار کانال تلویزیون  *
ملکه توسط سال هر که کریسمس پیام پخش
پیام که گرفت تصمیم میشود خوانده کشور آن
جایگزین ایران، را جمهور احمدینژاد، رییس
مردم از بسیاری اعتراض با تصمیم این نماید.
بهروشد. تماشاگراناینکانالرو ویژه انگلیسبه
آنهاطی تماسیبا مدیریتاین تلویزیون پرسیدند
انگلیسمیگوید دولتشمرتبمرگبر کسیکه
داشته میتواند عشق و برابری و صلح پیام چه
تاکنون تلویزیون این ادارهکننده مقامات باشد؟
ارایه نکردهاند خود تصمیم این برای علت جوابی
کردهاند که نشان اشاره پنهانی فقط به صورت و
مردم تفریح و که باعث خنده احمدینژاد دادن
دادن قیافه نشان از بهتر بسیار انگلیس میگردد

می باشد! ملکه انگلیس رسمی و جدی
با  نشستی رییس جمهوری در * سخنگوی
او کرد. را تکذیب از ایران فرار مغزها خبرنگاران
رهبریدکتر احمدینژاد سایه مدیریتو گفتدر
بیشترینتعدادکلهپوکها درعرضسهسالاخیر
وبیکلهها ایجاد شدهکه طبیعتا تئوری فرارمغزها

میدهد. جلوه بیاساس را
به  بزودی ادارات کار ساعات تغییر الیحه *
جدید این الیحه طبق شد. مجلس ارایه خواهد
قادر مردم روزهای سال کارکردن نصف جای به

خواهندبودبه بهانهدعاونمازو تعطیالت مذهبی
الیحه  این کار کنند. تصویب سال در روز فقط۲۰
نمایندگان و مشکل رو به رو شده با است ممکن
در  ۴۰ یا ۵۰ روز به را کار تعداد روز این مجلس

دهند! سالتغییر
که  گفت مصاحبه ای در ایران علوم * وزیر
ازتعدادمتقاضیان ورود بیشتر ظرفیت دانشگاهها
مصاحبهجداگانهای در کار وزیر می باشد. آنها به
در تعدادوحشتناک داوطلبانو متقاضیانیکه از
کنکورسال۱۳۸۸ پشتدرهایدانشگاهمیمانند 

کرد! نگرانی ابراز
الهام،  غالمحسین جنجالی سخنان  *
و حکومت دولت «حفظ که سخنگوی دولت،
باعث بود خوانده زمان» امام جان از مهمتر را
اعتراضدانشجویانمسلمانسرتاسرکشوربهویژه
دانشجویانبسیجیدانشگاهجعفرصادقگردید.
بعد روز خود ماستمالی حرفهای برای الهام
را حفظ حکومت باید که بود این گفت: منظورم
به خواهی معذرت بیاید. وی ضمن امام تا کنیم
دانشجویانگفت:حرفهایمراتحتالهامهمسرم

زمان! امام فدای زنم جان وگرنه زدهام
شلیک  موشکهای جواب در اسراییل  *
حمله به این منطقه از خاک غزه حماس شده
آنجا یورش برد. در به صورت ناگهانی به کرد و
و انتظامی ماموران اسراییل یورش این جواب
اسالمی شخصیهای بسیجی جمهوری لباس
دفتر و به زدند دست حمالت انتقامجویانهای به

بردند. یورش تهران در عبادی شیرین

روز تاریخ تغییر
کریسمس

امامجمعهشیرازدرخطبهنمازجمعهگذشته
و کریسمس مراسم مسیحیان که این از خود
میکنند برگزار محرم ایام در را خود نوی سال
گفت: وقتی نمود! او نارضایتی اظهار ناراحتی و
ما شهدای و شراب میخورند شامپاین آنها که

رییس جمهور احمدینژاد، از او قبر میلرزند. در
را تغییر آمریکا شرط مذاکره با که ایران، خواست
سال دیگر  ماههای به کریسمس ایام جشن

تعییننماید!

تاریخی نطق
در احمدینژاد

تلویزیون انگلستان
آینده برایرییسجمهور ارسالنامه که آنجا از
برای سیاسی شکست یک اوباما، باراک آمریکا،
جواب طرف (چون شده حساب احمدی نژاد
نداده است) او تصمیمگرفتبا یک حرکت «دون
انگلیسیهای یعنی دشمن قلب به کیشوتی»

کند. لندنحمله
نو سال برای پیامی ارسال با احمدینژاد
دل که کرد سعی مسیح عیسی تولد و مسیحی
خبرنگار آورد. از طریق را به دست انگیس مردم
تلویزیون کانالچهار لندنکه اختصاصیخود در
توانستیم میکند تماشا شب هر را کشور این
ترجمه زیرنویس و احمدینژاد سخنرانی متن
شما در با و آورده دست به را آن شده انگلیسی

میانبگذاریم:
مروج این مسیح، عیسی تولد احمدی نژاد:
بههمه ملت عزیز برادریرا برابریو صلحو صفا و

می نمایم. انگلیس تبریک عرض شریف و
انگلیس! بر مرگ زیرنویس:

این از دنیا اقتصادی احمدینژاد: مشکالت
را مذهب و دنیا دین مردم میگیرد که سرچشمه

فراموشکردهاند.
رابطه مثل شقیقه با دین رابطه زیرنویس:

اقتصاد! والاستریت است با
مانند صفا و صلح اهل ملتی ما احمدینژاد:

عیسیمسیحشماهستیم.
را بشرتان حقوق از حفاظت دفتر زیرنویس:

بسوزد! دلتان تا بستهام
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درآمد! پرواز به شده ساخته کفش شکل به که جمهوری اسالمی اولین سفینه فضایی

 بقیه در صفحه ۲۹   

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه

دی) ۱۶) ژانویه ۵ دوشنبه
   

                                     گفتار درباره:

مالی بحران                                                                ریشه یابی
                                                    در آمریکا

                                                                 سخنرانان:
                                                    دکتر مهدی حجت

                                                              و 
                                                    دکتر طاهره حجت 

دی) ۲۳) ژانویه ۱۲ دوشنبه
پوپولیستی سیاستهای ادامه و ایران بیمار اقتصاد

سخنران:
اقتداری  محمد  دکتر

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    
Vienna, VA 22182
Emergency: 240-731-3768

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

703-448-2349

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
اکثربیمههاپذیرفتهمیشود

تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند

معتقد به بازگشت مسیح احمدینژاد: شما
نوههای یکی از بازگشت به که مانند ما هستید

پیغمبرمان.
راه از شما از زودتر ما مال زیرنویس:

میرسد!
میتوانیمدرصلحوصفا ما احمدینژاد:همه

کنیم. زندگی یکدیگر کنار در
چند و اسراییل که این از بعد زیرنویس:
نقشه از را انگلیس آمریکا و مثل دیگر کشور

کردیم! حذف
مبارک شما همه بر کریسمس احمدینژاد:

باد.
انشااهللاکریسمسکوفتتانبشود! زیرنویس:

جنگهای تشریح
در سکسی و مذهبی

قزوین
بسیار خطبه یک در قزوین جمعه امام
با را اسراییل بنی قوم حمله سکسی و سیاسی
حملهآخوندهای ایرانمقایسهنمود وگفت:آنها
و از امالک غیر به را گرفتند و کاخهای نیاوران!
بردند. به اسارت را آنها مغلوبین زن های اموال
زنها و جای به و نکردیم را کار این ما او گفت:
به لشگر پیروز  ۲۰ تا و تا ده و پنج تا که دخترها
وقناعت اکتفا بودندفقطبهگرفتنکاخها رسیده
که اگر آنها خواست حضار از او سپس کردیم. 
مردم دختر و و یواشکی زن این کرده از غیر کاری
بگویند و او به را حقیقت کردهاند هپو را هپلی

البته کسیچیزی نگفت.
جزییات تشریح از بعد قزوین جمعه امام
صورت به طاغوتیها دختر و زن گرفتن که این
هر آخوند چند به و باشد فرضی چگونه می تواند
به جای می رسد سکسی بردههای و کنیز اسیر و
را درآورد آنها ناله درآوردن اشکشنوندگانآخ و
پراکندن با شدند مجبور مسجد خدمههای و
و خماری از حالت را حضار گالب و ادکلن و عطر
زمین کره را روی دوباره آنها آورده و در تجسم

دهند! قرار مسجد صحن در و

متنخطابهاینامامجمعهدراینترنتموجود
ازدیدزدندخترهایخوشگلو ملوس استو اگر
طاغوتی دختر هوس و شدهاید خسته آمریکایی
کنید. گوش بار چندین را آن میتوانید کردهاید

نوین اقتصاد
احمدینژاد

روزسهشنبهاینهفته احمدینژادطرحجدید
به را ایران» نام «اقتصاد نوین به خود اقتصادی
که این بعد از داد. ارایه اسالمی شورای مجلس
حدود۹۰ درصدازنمایندگانمجلسکهگویادارای 
دیپلمدبیرستان همنمیباشند (وهیچکدامشان
آکسفورد دانشگاه خالی و خشک دکترای مدرک
در طرحاقتصادیاحمدینژادسر از ندارند) هم را
این تصویبشد.در اکثریتآرا نیاوردنداینطرحبا
طرح اقتصادیاحمدینژادتئوریجدیدخودرا که
برخالف است. داده ارایه میباشد فرد به منحصر
کاهش که قبلی دولتهای اقتصادی برنامههای
ریال برابر در دالر نرخ باعث افزایش قیمت نفت
کشف کرده راههایی احمدی نژاد ایران میشده
دالر بهای سقوط باعث نفت قیمت سقوط که

گردد! ایران بازار در
امام «معجزه را اقتصادی جدید شیوه این او
اقتصادی تز از دفاع در او است. نهاده نام زمان»
برابر در را آمریکا دالر که این گفت: برای خود
کنیم کنترل ناگهانی نوسانهای و ایران ریال
افزود: دهیم! وی کاهش را خود درآمد نفتی باید
جهانی سطح در نفت بهای کاهش با بتوانیم اگر
ایرانپایینبیاوریممیتوانیم بازار در را قیمتدالر
جهانی آمادگی مدیریت برای که جرات بگوییم با

داریم. کافی

نو سال تبریکهای
مسیحیان  کلیه به ۲۰۰۹ را سال رسیدن فرا
عرض تبریک کشورها سایر ارامنه و ایران

مینمایم.
کردان عوضعلی
فارسی! فرهنگستان فعلی رییس کشور سابق وزیر

مسیحیان  کلیه به ۲۰۰۹ را سال رسیدن فرا
بهویژهتماشاگرانکانالچهارانگلیستبریک دنیا

عرضمینمایم.
احمدینژاد محمود
ایران جمهور فعلی رییس

مسیحیان  کلیه به ۲۰۰۹ را سال رسیدن فرا
تهنیت آشوریانو زرتشتیانتبریک و ایرانبه ویژه

عرضمینماییم.
خزعلی آیت اهللا ـ جنتی آیتاهللا

مسیحیان  کلیه به ۲۰۰۹ را سال رسیدن فرا
نمی گویم. عرض تبریک دنیا و ایران

شریعتمداری حسین
تهران «کیهان» روزنامه فعلی رییس

خلقت نقد
(۱)

روی از خدا کارهای همه میگویند اگر
و شمال چرا قطب پس کتاب بوده و حساب
نتوانند مردم که داده قرار دور اینقدر را جنوب

اسکی؟! بروند
(۲)

کتاب حساب و روی از خدا همه کارهای اگر
رویش عرعر خلق درخت بعد از چرا پس بوده

نگذاشته؟ صدا

عمیق افکار
حضرت نوح وقتی که خیلی کنجکاوم بدانم
خودش کشتی سوار را حیوانات همه داشت
اول» «خانمها احترام قول معروف به آیا میکرد
بعد و کرد کشتی سوار را ماده حیوانات ابتدا

خر؟ همینجوری خر تو یا و حیوانات نر را

و بابا نوئل من
ـ نو برای سال قصه ـ

و سر که بود ظهر از بعد هفت حدود ساعت
یکچیزی برسد. قرار بود زودتر شد. کلهاشپیدا

که گفت ظهر. از بعد پنج و چهار حدود مثال
نتونستهزنگبزنهچونتلفنموبایلشیکهوباالی
بوده. افتاده از کار اسالمی ایران آسمان کشور
ساعت سه دو مرا که کرد معذرتخواهی خیلی

و منتظرم گذاشته است. عالف کرده
حیاط پر برف توی را وقتی که سورتمهاش
را آن  که گوزن هایی کمک به خانهام پشت 
طرفش به دوان دوان کرد  پارک میکشیدند
و موهای سفیدش بود دویدم. صورتش خسته
ریشش تمام میآمدند. نظر به روشنتر و سفیدتر
پر ازیخوبرفکبود.تویسورتمه اشنشستهبود و
برایمدستتکانمی داد. گفتمسانتاخیلینگران
آمریکا در از سیسال پیشکه بودی؟ کجا شدم،
اسمکوچکش به را نزدیکباهاشآشنا شدم او از
هم او می کنم و صدا سانتا کالز جای سانتا به
که او نمیآید خوشش نمینکند. هیچ اعتراضی
او به بابا نوئل کنم. میگوید اسم بابانوئل صدا را

احساسپیریمخصوصیمنتقلمیکند.
را روشن حیاط چراغهای که من خواست از
کنم.بعدبهطرفسورتمهاشرفت.سوراخبزرگی
بود. کف سورتمهاش در یک استکان ته اندازه به

و از بود زمین افتاده گوزنهایش روی یکی از
و آورد در را دستمالش میآمد. خون گردنش
پاک کرد آن را را برفکهای ریشش بعد از این که
داد فشار آرام و گذاشت گوزن خونی گردن روی
برگشت. من طرف به بعد کند. جمع را خون تا
اضطراب بود. با حلقه زده چشمانش اشک توی
پرسیدم:چهاتفاقیافتاده؟گفت:باالی خاورمیانه
و بعد کردند شلیک من به مسلسل با بودم که
هدف قرار را گوزنم اشتباها جت اسراییلی یک
گفت: خدا و مالید هم به دستاشو بعد داد. 
نزدند وگرنه را قرمز دماغ رودولوف شکر که را
از میشد. همه بچههای دنیا کوفت کریسمس
و کشید بزرگ بیرون کیسه سورتمهاش یک توی
اسباب بازی ها پرسیدم:همه رویزمینگذاشت.
را همه چرا، گفت: و خندید ندادی؟ تحویل را
برگشتیهایسالقبل است. اینها تحویل دادم.
ساختچینهستند.کیفیتکارشانخیلیپایین

و بچهها همه ناراضی بودند. رفته
قدیم ها عمیقی کشید و گفت: یاد آه بعد

خیر! به
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طرح که در تالشی شود؛ طراحی باید صیغه از
اولینگامهایآن میخواست «خانههای عفاف»

برداشتهشود.
و اخیر، در سالهای که چرا این و باالخره
بهویژه دربخش متجددجامعه، «صیغه» مترادف
است نکتهای است، شده دانسته روسپیگری با
آن به بیشتر بعدی این مقاله بخشهای در که
تاکیدمیکنم اینجا خواهمپرداخت ولیاجماالدر
خود شرعی و شده شناخته شکل در صیغه که
اشاره پیشتر که همانگونه دیرینه اش سنت در و
رابطه همان جنس از و طوالنی تر رابطه برای شد
در آسیبشناسانهای پدیده صورت به و خانواده
ایامی تنها و است. شده ایجاد خانواده نظام کنار
کهمتحجرینمذهبیناآگاهیاحاکمانکوتاهاندیش
پاک خیال و به یافته اند دینی قدرتی متعصب و
کردنجامعهازبهقولخودشانفسادروسپیگری
بهسوی افتادهاند درعملنیازمندانبهآنرابطه را

راندهاند. صیغه از سوءاستفاده
میدهد نشان که شواهدی از دیگر یکی
متفاوت پدیده دو «روسپیگری» و «صیغه»
با صیغه هستند و متمایز کارکرد با دو اجتماعی
روسپیگری بار نمی تواند شارع نظر مورد شرایط
در روسپیگری وجود کند حمل خود شانه بر را
مشروعیت وجود شهری ایران، با واحدهای همه
در بیشتر حتی و است. بوده عملکرد صیغه،
بلکه روسپیخانه تنها نه ایران بزرگ شهرهای
داشته است وجود هم روسپیها محله خاص
تبریز، آبادان، رشت، ساری، تهران، جمله در (از
این بر آنکه بندرعباس،همدانوشیراز).مهمتر
و داشتهاند نظارت حکومتها نیز روسپیخانهها
بخش این داشته سامانی و سر حکومت گاه هر
و است. برخوردار بوده بهتری و نسق نظم از نیز
روسپیخانهها در کتاببه بیحسابو این حمله
محلههای تمام کردن ویران و اسالمی جمهوری
در اینمحالت دار کردنچوبه پا بر روسپی گری و
شدت این به و کمسابقه ایران تاریخ در تقریبا

است. بیسابقه
با مواجه قبولاینواقعیتاجتماعیو نمونه

زاویهآسیبشناسانهوپذیرفتنیکضرورت، آناز
به است؛ صفویه حکومت در مشروع، عمل نه
نظمی جامعه بر که آن قدرت دوران در ویژه

حاکم شده بود.
زمان در آن غربیان که چندین سفرنامه در
عباس، حکومت شاه در زمان ویژه نوشتهاند، به
شگفتی با آنان و است آمده روسپی خانه ها شرح
ازنظم جاریبرآن هاسخنگفتهوضمن تحسین
در خودشان کشور چرا که خوردهاند حسرت آن
جمله دارد. از اسفباری چنان مورد وضع این
نه اصفهان شهر روسپیخانههای که نوشتهاند
روسپیها و بودهاند قانون کامل نظارت زیر تنها
در خیابان ها در ولگردی و سرگردانی جای به
مشتریان خود پذیرایی از خانههای تحت نظارت
مشخص نیز آنان نرخ خدمات بلکه میکردهاند
سالن ورودی اعالمیهای در صورت به و بوده
ایننرخها بودهاست. خانههایمذکورنصبشده
و جنسی خدمت از طول زمان است بوده تابعی
نوعخدمات موردنظر مشتری کهبسیار هممتنوع
روابطیبوده است زمره انواعآندر بوده وخیلیاز
جالبتر میشوند. خوانده جنسی ناهنجاری که
که یعنی آنانمالیاتهممیگرفته آنکه دولتاز

میشناخته است. رسمیت به را وجود آنها
بر نظارت حکومت، در نابسامانی با همراه
جامعه سایر سازمانهای نیز مثل روسپیخانهها
در که بود همین سنت به دنباله میشد. ضعیف
شهرهای بیشتر پهلوی خاندان حکومت زمان
داشتندکه محلهروسپیها یا بزرگروسپی خانهو
آن نظام آخر حکومت دهه یکی دو در کم و کم
ترتیب به این هم شده بودند. تابع مقررات بیشتر
باجگیران و موردسوءاستفاده که روسپیانکمتر
کارتبهداشت صدور با پااندازانقرارمی گرفتندو
از میشد و بهتر بهتر زمان با گذر که نظارتی و
جلوگیری زیادی حدود تا جنسی امراض شیوع

میشد.
دو « «روسپیگری» و «صیغه» سان بدین
که بودند متفاوت عملکرد دو با متفاوت پدیده
پاسخ میگفتند. مختلف دسته نیازهای دو به
متعصبین که آنجا هر درشهرهایمذهبیو تنها
به جامعه بیخبراحکاماخالقیناسنجیدهخود را

تحمیلمیکردندوجلوی روسپیگریراباخشونت
میگرفتند، بی آنکهچارهایبرای آن بیندیشند،
پاسخ روسپیگری که ناهنجاریهایی رفع ناگزیر
که میشد عهده «صیغه» گذاشته بر بود گویش
باورهایمذهبیآناناجازهعملداشت. بی بنا بر
«نکاحموقت» کنند که«صیغه» که توجه آنکه
که میدهد نشان عنوانش حتی میشود خوانده
ابداع گذرا و ساعته چند مدت کوتاه رابطه برای
هم را است روسپیگری اگر قرار و است. نشده
خانواده هم که بر نهاد قانونی در آورند زیر نظارت
نظارت می کندبایدضوابطمناسبخودشرا برای
آنایجادکنند؛ازجمله مسالهنگهداشتن«عده»
یا فرزنداحتمالیزنیکهبرایتامینمعاش خود و
بار چند نه خود اگر جنسی ارایه خدمات از ناگزیر

هفته باشد. در بار چند که یک شب در
«رستم کتاب از قولی نقل با را بخش این
کتاب آن خاص خود بیان با شیوه التواریخ»
عینی شاهد عنوان به آن در که میبرم پایان به
زند خان کریم زمان در شیراز روسپیخانه شرح
زمان در آن است که حالی این در است و آمده
اجرا جامعه در و  داشته مشروعیت  «صیغه»

است. میشده
مباد که پوشیده بینش و دانش «بر ارباب
داراب اقتدار، جم وکیلالدوله خان کریم واالجاه
روی مصلحت از اطوار، بهرام و کردار رفتار، دارا
ملکیبهجهت میگسارانوبادهکشان ودردنوشان
نما سود و پر و و صفا با لطف خراباتی میخانه و
و فواحش جایگاه محله را و آن نمودند بنا فرمود
و دادند قرار ناز پر عشوه و طناز دلکش شاهدان
آن وکیل نتیجه) در (و میخواندند... را خیل آن
ایرانوقاطبه خالیق،سیما جلیل کاردان جمجاه
شر و فتنه از زمان مصلحین آن و اتقیا و صلحا
محفوظ فساد گزند ارباب ضرر و از و فساد اهل

گردیدند.» آسوده و
دارد ادامه
نگاهیداشتهام  نیم جا همه نوشته این * در
احمدی نوشین خانم ارزنده بسیار مطلب به
شجاعترین خوشفکرترین و از یکی  خراسانی،
«مدرسه تارنمای در زنان، حقوق فعاالن
رابطه عقوبت و «صیغه عنوان زیر فمینیستی»
در من نظرات  بر است نقدی که جنسی». 

زنان. حقوق و صیغه خصوص

ارزنده و مفید سنتی صیغه:

داغ شیرکاکائوی یک داری دوست پرسیدم:
لیوان و گفت: یک درست کنم. خندید برات
مخصوص نوشابه منظورش بهتره. ناگ» «اگ
یک و شیر و مرغ تخم با که بود کریسمس
همه و می شد درست مشروب چاشنی ذره

بودند. آن عاشق سانتا کالزها
همویسکی بودیمو با نیمساعتبعد نشسته
به که نداشت اعتراضی هم خودش میخوردیم.
تخم مرغ ویسکی بزند. آن عصاره شیر و جای
و قرمز لباس  با و بود انداخته لپ هایش گل

بودند. شده جور سفیدش
گذاشت گفت: که رویمیز لیوان خالیاشرا
را ما اسباببازی بودجه بود. بدی سال امسال
باالی شش بچههای از خیلی برای کردند. نصف

کریسمسنبردم. سالهدیه
و روی میشد آب کم کم ریشش و برف یخ
لباسو شکمگندهاشمیچکید.دوبارهآه عمیقی
این روزها پرواز بخیر! قدیمها یاد و گفت: کشید
از خیلی خاک از روی شده،  خطرناک خیلی
اخطار فقط کاش کرد. پرواز نمیشود کشورها
نداده اخطار تفگ و موشک با نامردها اما بدهند
اجازه باید کشورها خیلی از از میکنند. شلیک
نشستنسورتمهام رابگیرموبرای خودموگوزنها

ویزایمخصوصبگیرم.
قدیمها بخیر! یاد گفت: و کشید هم آهی باز
وارد میخواهم که شومینهها بیشتر از روزها این
دزدگیر در مخصوص زنگ و آژیر شوم صدای
بشوم. مردم خانه و لرز وارد ترس با باید میآید.
بچهها دیگهمثلقدیمتوتختخوابنیستند وپای
گرفتندو اینترنتبیدار نشسته اند.صدجامچ مرا

خانه شدهام. شومینه وارد که از دیدند
هم با کلی و  بودیم بیدار ساعت  سه دو
از دلخور بود. حسابی دنیا اوضاع زدیم. از گپ
گفت. برایم آب نداشتند نان و که فقیر بچههای
که کرد تعریف داستانهایی کشتارها و جنگ از

درآورد. را اشکم
هستی اگر گرسنه شدم پرسیدم: که آروم
و گفت: خندید موافقی؟ کنم. درست برایت غذا
باقی چیزی ناگ» ها «اگ اون از مطمئنی

بعد و هیچی نمونده! گفتم: خندیدم و نمونده؟
بخوابی؟ همینجا امشب داری دوست پرسیدم:
موهایش دستی به و برداشت قرمزش را کاله
برگردم. بهتره گفت: و خاراند را سرش و کشید
باشمقطبجنوب رفته نکنه زنمغرمیزنهکه باز

برایعیاشی.
با و میش بود گرگ هوا دمای صبح که دم
برف آرامیشروع به حیاطپشتخانه. رفتیم هم
لکههای از قرمزش پر بود. کاله کرده باریدن به
سفیدبرفشد.دستگاهمحلیابالکترونیکیاش
ردیف گوزنهای از یکی شاخ به و کرد روشن را
و او هم بوسید را زخمیاش دوم انداخت. گوزن
خون دیگر گردنش از ایستاد. و شد بلند ناگهان
به بودوخسته افتاده چشمانشگود اما نمی آمد

میرسید. نظر
چیزی کردم احساس کشید. آغوش در مرا
و گفت : زد لبخندی گذاشت. در جیب پیژامهام
میآید، نوروز عمو که وقتی امسال، بهار تا شاید

نگران نباش! شود. اوضاع بهتر
هوا به در فریاد بلندیکشید وشالقشرا بعد
درآورد.گوزن ها سورتمه راکشیدندوبهسوی صدا
خانهام بام باالی از که وقتی شدند. بلند آسمان
عبورکردپای یکی از گوزنها که فکر میکنمگوزن
آن و خورد ایرانیام ماهواره بشقاب به بود زخمی
اما انداخت. و روی برفها کند خود جای از را

نبود. برایم مهم اصال
آسماننگاه کردمخودشو سورتمهاشدر به
پیچید. در افق هوهویش صدای شدند و گم افق
هدیهاش و کردم پیژامهام درجیبشلوار را دستم
بیرونآوردم.شکالتکوچکارزانقیمتیبود. را
عالمت خداحافظی دستم را به که طوری همان
را شکالت از تکهای می دادم تکان افق به سوی
در دهانمگذاشتم.خوشمزهترینشکالتیبودکه

بودم... خورده وقت آن تا

خالی از شوخی


