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لترمن دیوید سبک به

توجیه  برای ۱۰ دلیل
ایران در اخیـر اقدام های
کارشناسانسیاسیعلتاعدامها مفسرانو
به که را اسالمی جمهوری اخیر سنگسارهای و
مافوق و کابینهمحافظهکار و احمدینژاد دستور
زیر خالصه به صورت انجام شده او مذهبی 

کردهاند!
که  بوده این اعدامیها حقشان از بعضی ۱۰ـ 
متاسفانه نبوده حقشان که آنها و بشوند اعدام
حکومت زمان در که نبودهاند خوششانس زیاد

پلیسنیافتند! احمدینژادگیر

رعب  و ترس می خواهد با ایجاد دولت ۹ ـ
کند! ساکت را مخالفان

این  و مردم کردن سرگرم برای دولت ۸ ـ
تماشا را خارجی ماهوارههای و تلویزیونها که
تبلیغ و ترویج سنگسار را اعدام و مراسم نکنند

کرده است!
به  وسیله به این احمدینژاد می خواهد ۷ـ 
حمایت آنها و شود نزدیک بن الدن و طالبان

کند! جلب را
ـدولتجمهوری اسالمیباسازمانحقوق  ۶

است! افتاده چپ بشر
بهانهای  سعی دارد اسالمی ایران رژیم ـ ۵
پا و به ایران دست حمله نظامی آمریکا برای

کند!
میخواهد  اسالمی جمهوری رژیم ـ ۴
دارای اینترنت در  ایران  به  مربوط  فیلمهای
سر بر ایران نام و بشود پربینندهترینها عنوان

زبانها بیافتد!
احمدینژاد می خواهدبا بهبحثکشیدن  ۳ـ 
پرتکند زنانحواسغربرا و مسالهحقوقبشر

نکنند! درج خبری فعالیتهای اتمی درباره تا
توصیه  طبق که آمده پیش فرصتی ـ  ۲
فعاالن و همبسوزند وخشکبا تر فیدلکاسترو
و محاربه زنا و متهمان و با محکومان را سیاسی
عنف قاطی کنند و تجاوز به قاچاق مواد مخدر

ببرند! بین از و
یک شماره دلیل و

مورد در احمدینژاد لغات فرهنگ کتاب ـ
معنی«سیاستمهرورزی» یکاشتباهچاپیدارد

اشتباه نشده است! این او هنوز متوجه و

قطبها تقسیم
شمال قطب از مناطقی اشغال قبل هفته
تحتالشعاعقرار را اخبار بسیاریاز توسطروسیه
رفت قطب شد و بلند داد. پوتین همینجوری
برفها وسط کوبید روسیه را پرچم یک و شمال

ماست! مال اینجا گفت: و

روبرو بسیاری اعتراض با روسیه حرکت این
اعتراض این در مردم روسیه هم خود است. شده
پوتینپرخاشکردهاند که به آنها سهم داشتهاند.
نرفتی بگیریچرا زور سرزمینی را استبه قرار اگر
به سرما برف و و معتدل؟ ما یخ گرم و جای یک
آمریکا داریم. همچنین در کشورمان کافی اندازه
طور را به اعتراض خود طریق سازمان ملل از
روسیه پرچم کندن خواستار و کرده اعالم رسمی
با کشور این است. نماینده شده شمال قطب در
که این کرده عکسهای بابانوئل ادعا نشان دادن
کشور تعلق این به پیش سال هزار دو منطقه از
بچههای به را کریسمس نباید روسیه و داشته
شمال به قطب نفت انگیزه به و کوفت کند دنیا

باشد. داشته نظر
قرار امنیت شورای ملل و سازمان وساطت با
سرعت به و روسیه آمریکا این اختالف بین است
امور وزیر ازطریقمذاکرات ودیپلماسیحل شود.
خارجه روسیهطینامهایبهخانمکاندولیزا رایس

است: کرده را پیشنهاد زیر راهحلهای
جنوب را قطب میتواند آمریکا که اول این
نیمی این که دوم و بزند پرچم آنجا و در بردارد
سوم گیرد. تعلق به روسیه عراق نفتی درآمد از
عربستاننصفاسلحههایخریداریشده اینکه
از را و اسلحههای مشابه داده را پس آمریکا از

کند! خریداری روسیه

آنجا یا اینجا یا
با همکاریدفتر ازسویوزارتاطالعات و آمار
جوان در مورد طبقه رییسجمهور آمار جدیدی
قرار گروهی رسانه های اختیار در ایرانی نوجوان و
اگر سیاستهای آمار این طبق است. بر گرفته
رییسجمهوری احمدینژاد، محمود مهرورزانه
باشند داشته پیشرفت فعلی سرعت به اسالمی،
ایرانی  خانوادههای از ۲۰۲۰ نیمی سال پایان تا
دارایفرزندیهستندکه در زندانهایرژیمبهسر
خانوادهها دیگر نیمه آمار همین طبق بر میبرد.
خارجی کشورهای در که هستند فرزندی دارای

اقامت دارد!

قاضی کمک با سنگسار
که زنی و مرد سنگسار حکم پیش چندی
سنگسار و صادر بودند شده دستگیر زنا جرم به
متهم پذیرفت. انجام قزوین تاکستان در مرد
به خود در زندان مجازات هنوز در انتظار مونث

میبرد. سر
متهم، دو این  مدافع وکیل صدر،  شادی
تکاندهندهایدر مورد سنگسار اطالعات جدید و
گفت به خبرنگاران او است. ارایه داده متهم مرد
به که بودند مراسم آنقدر بزرگ این سنگ های
موکل زورمیشدآنها را بلند کرد. او گفت:جعفر
بینیاش و گوش که حالی در سنگسار از بعد من
از یکی زنده بود و همچنان له شده بود و کنده
هم این حکم قاضی گویا که مسئوالن سنگسار
بر سیمانی بزرگ بلوک یک کوبیدن است با بوده
جعفر خانواده میکند. تمام را کار مرد این سر
ابراز ضمن خبرنگاران با مصاحبهای در کیانی
شکایت صدد که در گفتند ناباوری خود و شوک
کردندکه آنها اضافه قاضیاینحکم هستند. از
(جعفر کیانی) او که است باقی جای شکرش باز
این نکشید. بیشتر زجر یکضربه خالص شدو با
قاضیاینحکمسعید مرتضوی اینکه خانواده از
نکشته را او سر متهم بر کوبیدن کفش با و نبوده

اظهارخوشحالیکردند!

حجر عصر مشکالت
دیشبداشتمدر تلویزیونیک فیلمسینمایی
قدیم بسیار میدیدمکهحوادثآندر زمانبسیار
زنم غارنشینی. و زمان عصر حجر اتفاقمیافتاد:
من از غر میزد و مرتب و کنارم نشسته بود در
که میگفت کنم. عوض را کانال که میخواست
فیلمحتیدیالوگهمنداردوازسروصداهاییکه
هنرپیشههایفیلمدرمیآورندچیزیدستگیرش
صامت فیلم که کن گفتم: فرض او به نمیشود.
گفت: پس چرا و خندید چطور؟ است، آن وقت
خودت خوب گفتم: او به نیست؟ سفید سیاه و

میدونیکهمن ازفیلمهایعلمی وتخیلیخیلی
زانویم روی زد تلویزیون ریموت با می آید. خوشم
زنهای سرت! چون توی علمی بخوره گفت: و
را میبینی، فیلم داری هستند نیمه لخت فیلم
و سعی دادم ادامه فیلم تماشای به دروغ نگو!
گفتم: او به نکنم. گوش زنم حرفهای به کردم
یک میلیون مد پوست حیوان که پوشیدن ببین
پارچهبافی آن موقع کارخانه چون بوده قبل سال
گفت: و زانویم زد روی با ریموت دوباره نداشتند.
پوست را اون پالتو که میزنی حرفها را اگر این
رفت و شد هم بلند کور خوندی! بعد نخری برایم
فیلم آنجا کوچک تلویزیون با که آشپزخانه توی
تماشا را بانوان خانهدار، نالهای، ویژه و آه و اشک
خیال و با بهجا کردم جا را روی کاناپه خودم کند.

نمودم. دنبال را فیلم داستان راحت
آقا،اینغارنشینهایبدبختچقدرمشکالت
ومسایلداشتند! اصال آب خوشازگلوشانپایین
نمیرفت.مشکلاصلیوبزرگشانایندایناسورها
آنها بلعیدن دنبال به راست و چپ که بودند
حسابی و درست اسلحه بیچارهها  میآمدند.
کنند جنگ این حیوانات غول آسا با که نداشتند
بزنند زنگ که نبود پلیس هم زمان آن طبیعتا و
پلیس فرض هم به اگر کمک کنند. تقاضای و

میگذاشتند. فرار به پا پلیسها خود داشتند
بیرون از غارش صبح مرد غارنشین یا شوهر
دیگری کار میرفت.  شکار دنبال به  و میزد
زنش شغلی. نه و کاری نه اداره ای، نه نداشت.
می نشست. او برگشتن انتظار به روز تمام غار در
میکرد و تمیز نداشت. کمی غار را کاری او هم
یک ماه چند هر و میریخت دور را استخوان ها
میکرد. با شاخهدرختتمیز را عنکبوتها تار بار
هم او داریم خانهدار» «زن که ما امروز حساب به

میشد. حساب غاردار زن
اختیارش در موبایل  تلفن غارنشین  مرد
زنده که هنوز بگوید و بزند زنگ به زنش که نبود
نمیتوانست نخورده اند. را او دایناسورها و است
زنش برمیگردد. چهساعتی به خانه دقیقا بگوید
برنگردد موقع به مردش  اگر  که نمیدانست
منتظر یا و بخورد قبل روز پسمانده از را شامش
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عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

بیچارهها یخچالهم باشد. گوشتتازه شکارشده
نداشتند.همیشهسعیمیکردندحیواناتکوچک
اگر بخورند. و بکشند را سمور و خرگوش مثل
می کردند ناچاری شکار روی از گورخر را و گاو یک
گوشتش را به بیشتر بودند مجبور روز بعد از چند
ذره آخر تا بریزند. البتهاولها خاطر فاسدشدندور
گوشت راحتیاگربویبدهممیدادمی خوردند اما
غارنشینبا کمکفکریزن غارنشینمتوجه بشر
چهارم باید سوم و اسهال روز که دلپیچه و شد
دلیلیداشته باشدودرنتیجهخوردن گوشتمانده

گذاشتند. کنار را
بعضی در ما امروز مثل غارنشینی زمان در
مردهایدیگر نداشت. نقاطدنیا،حقوقزنوجود
آن غارش بدون اجازه از را زن به زور میریختند و
خودشان با و میکشیدند بیرون غارنشین مرد
نمیکردند گروگانگیری برای را کار این میبردند.
دندان یا و گوشتشکار ما به بدهند مثالپیغام که
و یک کاال یک زن بدهیم! پس را زنت تا بده فیل
انگشت به ازدواج حاقه نداشتن بود. سکس آلت
این تاریخنویساننمیتوانستبهانه تایید زنهمبه

نوعخشونتهایجنسیباشد.
و سنگ با میکرد. کار روز تمام غارنشین مرد
شاخهدرختاسلحهمیساختتاحیواناتوحشی
کفش بکشد. را قابل خوردن اهلی حیوانات و
اوخکنان روی و آخ و نبود پایش حسابی درست و
شکارش تا به خاشاکها میدوید تیغ و و سنگ
این آنزماناز بود. وسیاه پوستشسوخته برسد.
به نداشت که وجود آفتاب مایعات ضدسوختگی
تمام نزند. تاول پوست نیاندازد و تا بمالد خودش
سرگردان بود.حتیبعضی تپهها درجنگلها و روز
گممیکردو مجبور برگشتنبهغارشرا وقتها راه
او از کشتن بعد و دیگری برود مرد به غار میشد

سپری کند. مرحوم آن زن با اجبار را به شب
پایانیاش و خوب  جاهای به  داشت فیلم
زنش و غارش برگشت مرد غارنشین به میرسید.
زاییده او در غیاب و نیمقد قد تا بچه دوازده ده که
بیچاره گرفت. آغوش در خوشحالی با را او بود
آغوشزنش آنقدرخستهوداغانبودکهداشتدر
حتیبعد اینبیچاره گفتم: خودم با غشمیکرد.
یکچنینروزسختینمیتوانستیکمشروب از
خستگی اش تا بخورد خنگ آبجوی یک یا و قوی
تمام فیلم کشید: فریاد آشپزخانه از زنم برود. در

مانده؟ چقدرش شد؟
بهجاشدموگفتم: آخرای دوباره رویکاناپهجا
بیاری؟ برام آبجو یک یخچال از می شه داستانه.

خبر تکذیب
مورد در قبل در شماره خبری درج از بعد
جدایی سیاست درباره احمدینژاد، آقای دستور
یخچال در نباید را میرزاقاسمی که این و مرد و زن
نازخاتون و نرگسی مانند دیگر غذاهای کنار در
را خود نامهای اعتراض طی دفتر ایشان داد، قرار
رژیم با مبارزه نوعی به که جعلی اخبار نوع این به
براندازی دیگر نوعی ایران و به و انقالبی اسالمی
این در کرده است اعالم شده اند عنوان مخملی
نامهکهبهطورمستقیم به اینصفحهنشریهارسال
رییسجمهور روابطعمومیدفتر رییساداره شده
دکتر احمدینژادهیچمانعی استکه متذکرشده
در زنانه غذای نوع هر با میرزاقاسمی دادن قرار در
و طالبان موافق آزادی برعکس یخچالها ندیده و
ایندفتر درهرشرایطیمیباشد. همزیستیغذاها
دارد عقیده ایشان البته است: آورده نامه پایان در
فویلهای از استفاده با را مونث غذاهای این که
سایر در کنار سپس و کرده آلومینیومی محجب

غذاها قرار دهند!

کوتاه داستان

رو پـر موش
پر که داریم به گاراژ خانه چسبیده اتاق یک
به البته است. نخور درد به چیزهای و وسایل از
درد به روزی است «ممکن من، نظر از نخور درد
که میگویم بهش چه هر من. زن نظر از بخورد»
اگرچیزیبعدازسه سالمورد استفادهنبودیعنی
نمیرود خرجش بریزی به باید دور و است آشغال
یک صبر کنیم. دیگر سال سه دو میگوید باید و
سریکتابو جزوههایزماندانشگاه منوخانم
کاغذهای زمان این دارد. قرار اتاق در این هم
نگه دانشگاه هم مکافاتیاست،هرچندکه بر سر
میدانیم دو هر ولی کردهایم توافق آنها داشتن
آنها هیچگاه داشته ایم و بیخود نگه آشغال که

نخواهیم آورد. بیرون خود از جعبههای را

به مدتها بعد از بار برای اولین پیش هفته
و قابل توجیه دلیلغیر به ایناتاق قدمگذاشتم.
اتاقهایدیگر قابلتوضیحیاین اتاقاز بقیه غیر
خاطر این شاید به میآمد. نظر خانه ساکت تر به
فضای و صدا نمیتوانست در بود فضایش پرتر که
باقیماندهوخالیاتاقخودینشاندهدوتوجهی
راجلب کند. همانطور که بهدنبال نخود سیاهی
محول من به سوی زنم از ماموریت آن که بودم
پای شنیدم. انگار چند بود، صدایی خفیف شده
کوچکداشتندقدمزنانرویچیزیراهمیرفتند.
درسینه حبسکردم ومثلیکمجسمه نفسمرا
گوشم مثلیک باقیماندم. صامتدر جایخود
رادارنظامیمشغولارزیابیصداشد.همان طوری
میدادم حرکت چپ و راست به را چشمانم که
موشیازباالیقفسهباسرعتیمافوقنور به طرف
راستدوید.دریکلحظهچشمانمانباهمتالقی
زل زده من به و نشسته عقبش پاهای کرد. روی
یادم آمد ولیوقتی زنبودمجیغمیزدم بود. اگر
قدم یک و دادم باال شانههایم را مرد هستم که

زد. غیبش پری و جن مثل رفتم. جلوتر
از رفتم. کاغذها و کتاب ها قفسه طرف به
بود ریخته شده جا همه که فضله های بیشماری
مدتهاستدر ما مهمانجدیدخانه دریافتمکه
ایناتاق اقامتدارد.باوحشتدریافتمکه برنیمی
عکس آلبوم و پوشه و کارتونهای حاوی کتاب از
کتاب ها گوشههای هست. موش جویدن جای
زنم که را سیاهی نخود بودند. شده جویده هم
داخل به و پیدا کردم بود دنبالآن فرستاده به مرا
میخواستم احساس بدی داشتم. آوردم. خانه
نزده موش دست را بشورم، با آن که به دستانم
نگفتماصالحوصلهجیغو زنم به بودم. جریان را
حل برای را او راهحلهای نداشتم. را او دادهای
مشکالتیاینچنینراهمنمیتوانستمقبولکنم
برایحلمشکلموش چون احتماالمیگفتکه

بایدخانهجدیدیبخریم.
وسیلهای و دنبال تله فروشگاه به در فردا
که میکردم دعا بگیرم. را موش بتوانم که گشتم
حاال تا و باشد موش یک صندوقخانه در فقط
کار داشت و بچه زن اگر مانده باشد. مجرد هم

سختتر میشد.
فروشنده بعدازشنیدنمشکلمنسه راهحل
تلههای پیشنهادکرد:مرگموشبسیارکشنده،

سنتیویاجعبههاییکه موشبهداخلآنمی رود
بیرونبیاید. ولینمیتواند

اعدام تظاهراتضد در منکهخودمهمیشه
اصول لحاظ از را اول حل راه بودم کرده شرکت
اخالقینمیتوانستمانتخابکنم.راهحلدومهم
بود. تیرباران جوخه یا و دار طناب با اعدام مثل

کردم. انتخاب را سوم راهحل که بود این
پسته مغز چند که این از بعد را جعبه شب
در را بود، ایران فرستاده از  مادرم که ایرانی،
به و گذاشتم  اتاق وسط دادم قرار داخلش 
خواب از ناگهان نصفه شب رفتم. رختخواب
است ممکن موش ها که افتاد یادم و پریدم
آنها را پنیر قدیم رسم به و نباشند اهل آجیل

تحریک کند.
رفتم ولی به سرعت به آشپزخانه خوابآلوده
اتاقبردم.جعبههنوز به بلغاریرا پنیر یکتکه و
و دادم قرار مغز پسته کنار را در پنیر بود. خالی

برگشتم. رختخواب به دوباره
موش ولی از میرفتم اتاق به چهار شب سه

شده مشکوک من به زنم نبود. خبری جعبه در
و صندوقخانه به چرا که می پرسید مرتب و بود
دوباره احتماال که میزد غر میروم. خانه انبار
مشغولدیدزدنمجالتزمانمجردیامشدهام.
بهمتلکهایشتوجهینداشتموهمهحواسمبه

بود. موش گرفتن
کرده گیر تویجعبه گیرشانداختم، باالخره
تلق از جعبه بیاید. بیرون نمیتوانست و بود
را ببینی. داخلش می توانستی و شیشهای بود
جعبه را سویه یک کرد و در وحشت دید مرا که
هم دلم نگاهشکردم. بیرونبیاید. که فشار داد
شده گرفتار که خوشحال بودم هم و میسوخت
دیگه تا تو باشی سوخته، گفتم: ای پدر است.
کتاب هایمرا نجوی. در نهایت تعجبمنموش
بهحرفدرآمد وباصدای تمسخرآمیز گفت:اینها
که کتاب انبار توی بره که کتابی شد کتاب؟ هم
ادامه داد: میکردم. نگاهش تعجب نیست. با
کتاب؟  شد هم بی مخ شعبان و حجاریان کتاب
ازیکیدومقاله روزنامههاییکهنگهداشتهایغیر

نکنه! دستگیر منحرف موی جرم به منو انتظامی نیروی تا دربیاورم زودتر را کاله این بهتره حداد عادل:

 بقیه در صفحه ۳۵   

290Iranians, Vol. 11, No. 336, Friday, August 10, 2007 ۱۹ مرداد ۱۳۸۶  جمعه ،۳۳۶ شماره یازدهم، ۲۹  ایرانیان، سال



و دانشگاه استاد بناب، پارسا یونس دکتر
غروب ایران، اجتماعی مسايل و تاريخ پژوهشگر
نشست  در جوالی، ۲۳ هفته، این  دوشنبه 
در ایران» فرهنگ دوستداران «کانون هفتگی
سخنرانی این موضوع کرد. سخنرانی واشنگتن
وی ینا، در رود، مارشال دبستان سالن در که
عالقمندانبرگزار حضور شماری از با و ویرجینیا،
شد،«تبارشناسی وکالبدشکافی جناحهایدرون

بود. حاکمیتجمهوریاسالمی»
بر عهده امین زاده منصور را عربیاداره نشست شبها: رقص شنبه  و پنجشنبه شبها

موزیک زنده عربی و جمعه شبها: رقص

پذیرائی  آماده ١٠٠ نفر ظرفیت با کاسپین رستوران
میباشد شما بزرگ و کوچک مهمانیهای و جشنها برگزاری و

من چه داشتی انتظار ندارند. خواندنی هیچ چیز
بجوم؟ را چیزی

بود. این چهموشیبودکهحرف زبانمبندآمده
شروع میزد قدم جعبه در که همان طوری میزد؟
موشی یک من میدونی کردن: درددل به کرد
کارهای خیلی زدن حرف از غیر نیستم. عادی
خواندهام ترا بکنم. تمام کتاب های بلدم هم دیگه
هستم. می خواهی درباره را حفظ بیشتر آنها و
و انقالبکوبا،جنگویتنام تاریخچهمشروطیت،
تاریخ جنبشهایمذهبیبرایتوسخنرانی کنم؟
بارقص میخواهیقانون حقوقبشرسازمان مللرا

کنم؟ زدن برایت اجرا سوت و
عجبموشپررویی؟! سعی کردمخونسردی ام
راحفظ کنم.گفتم:میدونیکهطبققانون توحق
باشی.تویحریمخونهمنباشی.توی نداریاینجا
کاغذهایمرا و باشی.حقنداریکتابها اینانبار
آنها مخالف با متن اگر کنی، حتی و پاره بجوی
باشی.ایناتاقراخیلیکثیفکردهای.باعصبانیت
نگاهمکردوهمانطوری کهسعیمی کردسرشرا
ازالیدر بیرون بیاوردگفت: منیک موشهستم
گیرم نیاید باید غذا اگر نیستم. کار دیگری بلد و
که اینجا پنیری در ضمن این بجوم. و چوب کاغذ
داریبه باز هم بود. بودی خیلیخوشمزه گذاشته

بخورم؟ تا بدهی من
عجبموشپررویی!گفتم:می دونیشایدبهتر
تا موشهایکثیفیمثل تو، بیاورم باشه یکگربه
و پیدا نشود. خندید کلهشان سر و خونه من توی
گفت:گربههایامروزدیگهموشنمیخورند.اونها

دارند. دوست سوپرمارکتی غذای
تعجب و با کرد را باز در اتاق دست جارو به زنم
نگاهی به موشکردم با کی حرفمیزنی؟ پرسید:
می آورد و بیرون در الی از را سرش داشت که

کند. سویه را باز میخواست در یک
داشت افتاد. لحظه اتفاق یک در چیز همه
دست از را جارو بیرون میداد. جعبه از را تنهاش
هیچ کس زنمقاپیدم وهمانطوری کهمیگفتم: با
جعبه ورودی جلوی در و حمله ور شدم موش به
زنم دوباره. و دوباره و کوبیدم سرش توی جارو با
جیغزنانفرارکردومنبایکحالتعصبیعجیب

زمین میکوبیدم... به جارو را غریبی و

خالی از شوخی
۲۹ صفحه از بقیه

به نفریکه چهار هر از اینکه هم نکتهجالبدیگر
یکنفرشان جوابدادهاند پرسشهایآمارگیرها
پلیس سوی از نزدیکانش) از یکی یا و خودش (یا
از گرفتهاند (بیش قرار تذکر و ایراد پاسدار مورد و
هشت  پاسخگوی تهرانی ده از هر و ۲۶ درصد)
یک مقوله  نفر (بیش از۸۰ درصد) «بدحجابی»را
انتظامات «به که یعنی این دانسته اند؛ فرهنگی
ربطیندارد».پنجاهدرصدشانهمرسماگفته اند
که داشت. زنان گونه با برخوردی این نباید که
انتظاماتربطیندارد». یعنی«به اینسخنهم
نظرسنجی این نتایج اساس بر اینکه، باالخره و
۵۰ درصدمردم اعتقاددارندباکسانی که«ظاهری 
دارند اجتماع فرهنگی شئون و ارزش ها با مغایر
و تنبیهی صورت بازدارنده نباید برخورد ارشادی

گیرد».

ناموسی مسابقه قتلهای در زنان
وبدحجابیگفتمبدنیستنگاهی ازآمارحجاب
پدیدهای بیندازیم؛ زنان جنایت و قتل آمار به هم
رو سرعت به ایران در گویا اخیر سالهای در که

گذاشته افزایش به
در یعنی، است.
هراسانگیز آمار کنار
و خودکشی که زنانی
خودسوزیمیکنند،
پیدا هم قاتلی زنان
جای به شدهاند که 
کشتن خویش کسی
که میکشند ا ر

اگر دوران در واقع است. لب آورده به جانشان را
زور، با همراه دوران رویارویی اسالمی را جمهوری
اجحاف، خشونت، تبعیض با زنان، بدانیم آنگاه
دورههای دهه سه همین در زنان که میبینم
گذراندهاند.مثال،«دوران حیرت» از سر مختلفیرا
زنان دوره، آن در انقالب است. از پس دوران نام
را انقالب که تعیین کننده ای اکثریت به متعلق
که میشوند رساندند ناگهان متوجه پیروزی به
بود. خودشاناولین قربانیانایندگرگونی خواهند
راه از انتظار» «دوره شاید یا تسلیم» «دوره بعد

وضع موجود تغییر آنزناننسبتبه در میرسد که
اما بزودی «دورانسرخوردگی»ـ میشوند امیدوار
آغازمی شود.حاالهم وخودآزاریها با خودکشیها
هر کدام شاید آزاری» مطرح است. دوران «دیگر
یا پایان و نشده آگاهی آغاز درک و با این دوره ها از
نگرفتهباشنداما نتایج کار، بههر حال،یکسانبوده
اکنونآمارنشانمیدهندکهقتل هایانجام است.
مربوطمیشود همه بهدستزنانقاتلتقریبا شده
دادهشده بهکشتنشوهران. گزارشهاییکه اخیرا
در ۱۵ استان  قاتل زنان ۶۶ درصد که میگویند
قتلکشیده، قبلنقشه از کسانیبودهاندکه کشور
مردی با معاونت یا همراهی دیگری، که معموال و
همین آمار قتلرسانده اند. به بوده، شوهرانشانرا
قصدجدایی  ابتدا اینزنها میگویندکه۵۸ درصد
از از جدایی ترس طالق، امکان عدم اما داشتهاند
اینگونه به را خشونت کار مالی، و نیاز فرزندان،
محمدعلی دکتر است. کشانده مرگزا جداییهای
نجفی، جرمشناس، معتقداست کهنخستین عامل
به است. شوهرها بوده خشونت مدام شوهرکشی
واقعزنانفردیظالموشکنجهگر را در نظر ایشان،
بکشد. را استآنها قادر مقابلخودمیبینندکه در
آنجا و از قتلمیزند برای حفظخوددستبه پس،
نیستبه تنهایی چنینکند نظر فیزیکی قادر از که
بهکمکمیطلبد.دادگاههایقضایی مرددیگریرا
عنوان زنانی خائن به را زنان نوع ایران همیشه این
نامشروعدستبه رابطههایجنسیو خاطر به که
حتی با و میکنند معرفی زده اند قتل شوهرانشان
حتی و مدت زندانهای بلند به آنها را عنوان این
یاورزاده، وکیل منصور اما میکنند. اعدام محکوم
عمومیت مساله این که است معتقد دادگستری،
خود برایکشتنشوهر زنان دلیلیکه تنها و ندارد
آنهاست. فیزیکی میگیرند ضعف کمک مردی از
نشان  کشور ۱۵ استان در شده گرفته آمار همین
دلیل  به  شوهرکشیها درصد   ۶۷ که میدهد
ازدواجهای دومیا صیغهگرفتن شوهران بودهاست،
مردان«قتل یعنیقتلهاییکه نظایرشاندر مورد
اما، مجازات معافند. از و محسوب شده ناموسی»
۶۷ درصد از قتلها را باید  همین حال، عین در
در ایران موجود قوانین حساب به طور مستقیم به
دلیلقوانین به زنانیرا همکه، همگذاشتو مورد
به فهرستدالیل امکانطالقندارند تبعیضآمیز،
واقعیت این با همزمان ترتیب، بدین کرد. اضافه

برگفتهفرنازقاضیزاده،رییسپلیسآگاهی بنا که،
نیرویانتظامیجمهوریاسالمی،ونیزمطابق آمار
موجود،۵۰ درصدزنانیکهکشتهمی شوندبهوسیله 
خانواده خودشانبه قتلمیرسند، زنان افراد دیگر
محیط شده اند که وحشیگریهایی وارد گود نیز
است. کرده آلوده را ایرانی خانوادههای از بسیاری
از وضعیت برون شدن راه تنها نظر می رسد که به
عهده از که است قوانینی اجرای و وضع نابههنجار

نمیآید. بر جمهوریاسالمی

شهر وسعت یک «فاحشه خانه»ای به

اخیرادرپایگاهاینترنتی«زیگزاگ»گزارشیچاپ
«ازدواج نام با شهر قم تنفروشی در درباره شده
اینگزارش مذهبیایران». مهمترینشهر موقتدر
اینشهر هراسانگیز و انسانی، غیر فضایزشت، از
روبرو می کند شهری با را خواننده و بر میدارد پرده
در که بزرگ است خانه»ای واقع «فاحشه در که
محلی ظاهرا باید که امامزادهها در کنار حتی آن،
خود باشند، مسایل این از دور به و آرام و روحانی
طلبههابهخرید وفروشسکس، تحتعنوانصیغه
نمودن، بدل و رد مهریه و کردن حالل حرام را و
زنهای تا زنجوانگرفته از کارهستند. مشغولبه
به  همگی تا ۵۰ ساله، ۳۰ ساله از معتاد، و بیمار و
ایجاد خود برای راه این از و مشغولند خودفروشی
درآمدمیکنند.دربینخریداران سکسهمازجوان
دید. قیمتها  را میتوان مرد ۵۰ ساله تا ۱۷ ساله
«۱۰ هزار تومان برای  حول بیشتر در متفاوتند و
سکه  یک و هفته یک برای تومان ۵۰ هزار روز، یک
گزارش از قول این در میزنند. دور برای یک ماه»
قم علمیه در حوزه است هشت سال که طلبهای
شماره «طلبهها گفته شده که می خواند، درس
را صیغهای زنهای که دارند را روحانیانی تلفن
این عکس دارند که را و آلبوم هایی میشناسند
گرفتن روزی۱۰، اینروحانیانبا آن هاست. زنها در
صیغهنامه و می کنند صیغه افراد را تومان ۱۵ هزار

یک زن از نگاه
۲۰ صفحه از بقیه

شیخان، نام به قم، شهر قبرستان میدهند».
حجتاالسالمهای و آیتاهللاها از  بسیاری که
هستند، مدفون آن در جنگ شهدای و سرشناس
اجتماع محل و است سکس فروش و خرید محل
منتظر مشتری صیغه که زنانی محسوب میشود
قبرستان، متعلق این آرامگاههای از هستند. یکی
زنها و است مشهور روحانیون از قمی میرزای به
روزهای میشوند: «اگر جمع این آرامگاه دور اغلب
آنها را حضور بروید پنجشنبهها یا وسط هفته
پنجاهساله به خوب حسمیکنید؛زنهایچهل،
اینحرفها بشوند». باالییکهدوستدارندصیغه
قهوهای عبای که میگوید، طلبهای  «علی» را
«این زنها سردارد. سفید به عمامهای پوشیده و
آنها مردها و روحانیانیکهسن و سالیاز بیشتر را
گذشته استویا همسرانشانبهسفر رفته اند صیغه
میکنند». واینشهریاستکهوردزبان حوزههای
تباهی فساد و و فقر و اخالق شرح تنزل علمیه آن

است. در مغرب زمین فحشا و

ـ «دشت از اوست هم سناریو ساخت. آریاگا ـ
شکل ساختمانی در و عاشقانه تم را با سوزان»
از را قصه خط و چهار پرداخت کرده «بابل» فیلم
آریاگا است. زده پیوند یکدیگر مکزیکبه تا آمریکا
گذشتهای با دارد نقش زنی را «شارلیز میگوید:
دردش تا میکند او کمک به دخترش دردناک.

بخشد». التیام را

مار بیل مستند
یک تلویزیون، واقعی» «زمان برنامه مجری
دست ساخت در مذهب درباره مستند طنزآلود
 ۲۰۰۸ گیت» در سال «الیون وسیله به که دارد
 Bill) بیل مار فیلممستند آماده نمایشمیشود.
نشده، تعیین آن برای نامی هنوز که (Mahre
کارگردانی «بورات») (سازنده چارلز لری توسط
واتیکان از «ماجرا گفت: فیلم درباره او میشود.
کارولینای در کلیسایی مقابل و میگردد آغاز
نشدنی موضوعی تمام خاتمه میپذیرد. جنوبی
طوریمیسازیم که گویی استو ما اینمستندرا

دنیا رسیدهایم». آخر به

دنیای سینما
۲۴ صفحه از بقیه
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