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 Social  اجتماعی

  
  سيامک ستوده

 ٢٠١۶ سپتمبر ٠٢

  
  ايران استار و توقف آن در پی اعتراض زنانۀآگھی صيغه در ھفته نام

  

ھمين قدر بس که مذھب در . گری مذھب نبوده استالت و حيله رذبيشک ھيچ مکتب، ايدئولوژی و پديده ای تاکنون به 

ش، خود را مظھر راستی و درستی دانسته و مقدسِ ھای گوناگون کتابھای تکه ھمه جا، بارھا و بارھا، در آي حالی

که فرد   ، اينءش بر بزرگترين و حيرت آورترين دروغ و رياخود، بنيانديگران را نھی از دروغ و ريا می کند، ولی  

ی که آنھم خود دروغ بزرگتری است، برای ھدايت ئموده و مدعی شود که از جانب خدايايد دعوی پيامبری نشيادی ب

که در حالی که خود را مظھر  بشر، ولی در حقيقت برای گمراھی و فريب بشريت فرستاده شده، گذارده شده باشد؛ اين

روج وحشيانه ترين شقاوت ھا و خشونت ھا در حق باالترين عطوفت و مھربانی نسبت به ديگران قلمداد می کند، ولی م

  :افراد باشد

در ...  زنان را سنگسار کند، دست و پای افراد را قطع نمايد، فرد مرتد را به قتل برساند، چشم را در برابر چشم و 

اما از . ک سياه بنشاندخاه ن به خود را از دم تيغ بگذراند و خانواده ھای آنھا را بان و غير معتقداآورد، و بی محابا مخالف

 و به بيان خود ء فحشاألۀ برخورد مذھب با مسۀ اينھا آنچه گوی رذالت و حيله گری را از بقيه ربوده است نحوۀميان ھم

که سخت ترين سرزنش ھا و مجازات ھا را عليه   اسالم، در حالیًاين معنا که مذھب، و خصوصاه ب. وی زنا می باشد

فکر نکنيد . ه است در تاريخ بودءزنا، ابراز و مقرر نموده است، خود مروج وسيعترين فحشا، و به بيان خود وی ءفحشا

م ھم در نظام ئخود نکاح دا.  موقت رايج است سخن می گويمۀی که در ميان شيعيان تحت عنوان صيغئمن فقط از فحشا

 در ت باور نداريد به اين اين دو آياگر.  بر زنان نمی باشدءاسالمی چيزی جز تحميل بدترين و عريان ترين شکل فحشا

  :قران توجه کنيد

 ) ازمن-... عمه و مانند خواھر، است بوده ممنوع آنھا با ازدواج كه مواردى(شد  ذكر كه آن از غير زنى ھر و ..."

 مھر نآ شويد مند بھره آنھا از چنانچه پس . كنيد زنا كه آن نه زناشوئى بگيريد، طريق  خود به مال به كه است حالل

  .قمشه ای. ٢۴ تآي)  النساءۀسور(بپردازيد  آنان به آنھاست كه مزد را معين

 نبايد البته ايد كرده او مھر بر بسيارى مال و كنيد اختيار ديگر زنى او جاىه ب كرده رھا را زنى خواستيد اگر و"

 اينكار زشتى و فاش گناھى اين و گيريد؟ مى را مھر او بزن زدن تھمت ۀوسيله ب آيا . گيريد باز او مھر از چيزى

 رسيده مرد) ازمن_خود(حق  به كسى)  من از_ھر( كه صورتي در گرفت را خواھيد آنان مھر چگونه و . است آشكار
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 حق محكم عھد و زوجيت مقابل عقد در را مھر زنان آن كه صورتي در و (خود مھر و نفقه به زن و آسايش و به لذت

  .، قمشه ای٢١ تنساء، آي الۀ سور ".اند گرفته شما از

مزد پرداخت می شود که ھمان پرداخت پول در برابر ) يعنی سکس( اول به زن در قبال بھره مندی شما از او تدر آي

عنوان عھد و قرار محکمی که در آن باز ه  دوم از عقد زوجيت يعنی عقد ازدواج بت است و در آيءسکس يعنی فحشا

شکل جنسی پولی که به روسپی داده می (و مرد در مقابل به زن نفقه ) ر خانگیکا(و آسايش ) سکس(زن به مرد لذت 

  .و مھر می پردازد) شود

 جنسی داشته ۀديگر رابط حاال اگر توجه داشته باشيد که در اسالم زن و مرد جز از طريق ازدواج نمی توانند با يک

ی مستحق صد ضربه شالق و سنگسار شناخته می باشند، آنوقت پی می بريد که در دين مبين اسالم که در آن زن زان

عبارت ديگر مذھبی ه ب. ، يعنی پرداخت نفقه در مقابل لذت، امکان پذير استء جنسی تنھا از طريق فحشاۀشود، رابط

 بزرگ مبدل ۀ سخت ترين مجازات ھا را قائل شده مذھبی است که سعی دارد دنيا را به يک فاحشه خانءکه برای فحشا

  . ی است که گوی سبقت را از ھمه ربوده است و فقط و فقط در مذھب يافت می شودئاين ھمان رذالت و ريا. سازد

 ايران استار در چند ۀاگر خوب به نکته باال توجه کرده باشيد، آنوقت متوجه می شويد که درج آگھی صيغه در ھفته نام

نی ولفيفقط به يکی از پيام ھای ت. خصوص زنان شده انادا ب گذشته موجب چه خشمی در ميان ايرانيان تورنتوی کۀھفت

 تلويزيونی انديشه ھا و نگاه ھا در تلويزيون پارس توجه ۀاز طرف يکی از خانم ھای ايرانی ساکن تورنتو در برنام

  .کنيد

حتما از اين اگھی .... تونۀممنونم از برنامه ھای آگاھی دھند. يا ھستم از تورنتو زنگ می زنمؤمن ر. آقای ستوده سالم"

که اين اگھی را نديده اند اول  برای کسانی...  ايران استار چاپ شده خبر داريدۀصيغه يا ازدواج موقت که توی روزنام

 محرمانه تماس ً لطفا- صيغه ۀمادآقا آتعداد زيادی خانم و . ازدواج موقت يا صيغه : "ميگم که در اين اگھی نوشته شده

آقای بينش . روی صحبتم اول با سردبير روزنامه آقای بينش است.  اسالمیۀن يعنی فاحشه خاننظر من ايه ب." بگيريد

خصوص به ه  ايرانی می کنيد؟ بۀر در ھفته برای چاپ اين آگھی چه خيانتی به جامعالخاطر چند ده شما می دانيد که ب

رنتو را ھم مثل ايران به لجن و کثافت  فساد در تورنتو؟ من نميدونم چرا می خواھيد توۀزنان؟ و چه کمکی به اشاع

من از خانم ھای عزيز می خوام با . خصوص زنانه  آدم ھا بۀازدواج موقت يعنی چی؟ يعنی توھين به ھم. بکشيد

اجازه ندند از ما . اعتراض خودشون به چاپ اين اگھی توی اين روزنامه اجازه ندند شرافت ما زنھا را زير سؤال ببرند

آقايون . عنوان مردای بی بند و بار نام ببرنده اجازه ندند از مردای ما ب. عنوان فاحشه ھای دينی ياد کننده زنان ايرانی ب

آيا  . يد يک کمی فکر کنيدئبيا. خواھر و دخترھای شماتوھين به مادراتون، به .   به خود شما ھم توھينهًاين اگھی مستقيما

يک صحبتی ھم دارم با کسانی که اين بيزينس . ن قوانين ضد بشری نيستمديم ايآيکی از داليلی که ما از ايران بيرون 

ننگ بر شما  که .  شرم بر شما بادًواقعا. وردنآنظر من اين بيزينس راھی است برای پول در ه چون ب. را راه اندختند

 تصميم گرفتيد تورنتو من نميدونم ايران بس نبود که. برای به کثافت کشيدن از ھر کاری، از ھيچ کاری دريغ نمی کنيد

به ھمون آدرسی  که توی روزنامه نوشتند و ازشون خواستم که . من حتی براشون ايميل فرستادم. را ھم به لجن بکشيد

خصوص از زنھا عذر ه قای بينش بايد از تمام ايرانی ھا بآنظر من ه ب. نميدونم.  دست از اين کثافت کاری بردارند

 ماست، چه ۀولی اين توھين مسلم و مستقيم به ھم.  صحبت ھای ما رو چقدر قبول داريد ًنمی دونم واقعا. خواھی کنه

که به ما  نه اين. زادتر زندگی کنيمآمده ايم اينجا که کمی راحت تر، کمی آما ...... نميدونم نظر شما چيه . زنھا چه مردھا

ن ھمه فکر می کنند ما ھمه موافق اين قوانين چو.  خجالت می کشم بگم ايرانی امًمن واقعا. به چشم فاحشه نگاه کنند

                           پورتال- چون زبان گويش است، ويراستاری نشده است-." ھستيم
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  :خودداری نموديمشده به خاطر احتراز از تبليغ غير مستقيم برای فحشاء ما از چاپ آدرس داده 

 ادارۀ پورتال

ی که در اعتراض به اين عمل زشت و قبيح ايران استار به دفتر اين ئھاھا و ايميل ن ولفيدنبال اعتراضات، ته  سرانجام ب

 طوالنی در کاسه ليسی جمھوری اسالمی و عوامل وابسته به آن دارد، از ۀھفته نامه ارسال شد، سردبير مجله که سابق

   .   خود شدۀته نامفبور در ھجمله تحريم نشريه، ناچار به عقب نشينی و توقف درج آگھی مز ترس اقدامات بيشتر من

 

 

 

 
 


