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همیشگی از پشتیبانی بهار دل انگیز نو و سال در آغاز که است شایسته
کنم. سپاسگزاری Shiraz Painting از گذشته ۱۱ سال شما عزیزان در
و خانه رنگ آمیزی و نوسازی کارهای اجنام واگذاری در اعتماد شما
من است.  بسیار Shiraz Painting باعث سربلندی به ساختمان خود

سالیان گذشته، به  همچون نو نیز، Shiraz Painting در سال هدف
شماست. اجنام کارهای ساختمانی در شما رضایت آوردن دست

هم میـهنان را به امیدبخش و نوروز خجسته فرارسیدن
همگی برای سال نو در و شادباش میگویم ارجمند

دارم بهروزی تندرستی و شادی و آرزوی شما

کشانی 703-932-7740  احمد
shirazipaintinginc@yahoo.com

بامزه و کوتاه خبرهای
ایران از

استاندار فارس احمدزاده پی سخنرانی در
محمود ورود از قبل شیراز حافظیه تاالر در
علمای از نفر چهار  جلسه این به  احمدینژاد
آیتاهللا (آیتاهللا دستغیب، استان مذهبی این
محمد سید آیتاهللا و  زبرجد آیتاهللا  ایمانی،
موسیقی برنامه علت شروع به دستغیب) مهدی
سخنگوی گفتند. ترک بالفاصله را جلسه زنده
ضدیت جلسه را ترک علت آیتاهللا ها این دفتر
بود قرار گفت و ندانست موسیقی با علما این
شوند جمع شیرازی مکارم آیتاهللا منزل همه در

کنند. تماشا ماهواره از را شکیرا جدید ویدیوی و
بامیانجیگریچندمقام دولتیقراراستجلسات
دی.جی حضور با فقط و زنده موزیک بدون آینده

پذیرد. انجام

*
تشخیص مجلس رییس رفسنجانی هاشمی
خبرنگارانوهواداران دیداریبا مصلحتنظامدر
و ارعاب با نمیتوان دیگر گفت: خود باقیمانده
وضع البته کرد: اشاره وی کرد. حکومت تهدید
بسیار ما لیبیومصرخیلیفرقمی کندو ایرانبا

ندارند. تجربه آنها هستیم و آنها از واردتر

*
جدید میشود که وزارت ارشاد به آلبوم گفته
و این نمیدهد پخش اجازه شجریان محمد رضا
برای مجوز خوانندهمدتهاستکهمنتظرصدور

است. مانده خود کار
شجریان گفت: آقای وزارت ارشاد سخنگوی
خیلیپررواستکهکارهایهنریانقالبیمی کند
فعالیت بدهیم. پروانه او به ما میخواهد از و
سرود چطور است اصال کرد: اشاره سخنگو این
همه تا کنیم عوض من» دبستانی «یار با را ملی

شوند. راضی

*
آیتاهللا رهبری خبرگان اجالس نهمین در
جدید مجلس ریاست آرا اکثریت با مهدوی کنی
وسیله هاشمی بدین کرد و تصاحب خبرگان را

گذاشتهشد. رفسنجانیکنار
که میکنند پیشبینی سیاسی مفسران
مثلکنهبهاینمقام آیت اهللامهدویکنیمدتها

کرد. ول نخواهد چسبید و خواهد

*
سخنگوی قوه آبادی دولت عباس جعفری
نفر از کسانی دو قضاییه به خبرنگاران گفت که
هاشمی آیتاهللاکبر اعضایخانواده نسبتبه که
بودندشناسایی شدهاند. رفسنجانی هتاکیکرده
از بعد که این دو نفر بالفاصله کرد وی اضافه
قرار پذیرایی مورد ساندیس آبمیوه با دستگیری
گرفته وحلقههاییازگل توسطوزیرکشوربر گردن

مجازاتهای وی گفت: شده است. آویزان آنها
شد. خواهد اعالم زودی به این هتاکان دیگر

*
خارج مقیم  ایرانی دانشجویان از گروهی 
را او خامنهای آیت اهللا به نامهای در کشور از
دانسته حکومت ماموران اقدامات تمام مسئول
در دولت مخالف رهبران فوری آزادی خواستار و

ایران شدند.
آیتاهللاخامنه ایدرپاسخنامهایندانشجویان
آنها خواسته و از فرستاده نامهای برایهمه آنها
به ایرانبرگردندوپولبورسیه مجانیخود کهفورا
از دانشجویانی وی بازگردانند. وزارت علوم به را
نکردهاند استفاده دانشجویی بورس مزایای از که
برایشان تا دارند الزم پول آن ها آیا که پرسیده

ننویسند. نامهها از این دیگر تا شود ارسال

*
اکبرهاشمیرفسنجانی اعالمکرد کهکماکان
و طرفدار اسالمی انقالب و حرکت خط امام پیرو
و چپ است که درست گفت: او فقیه است. ولی
حتی اگر اما میشوید فائزه دخترم راست مزاحم
منهمهتاکی کنیدمندربستمخلص مادر به

شماهستم.

*
نوشته کن» پایان سالم «دیکتاتور به کتاب
وزارت از  تهران دانشگاه دانشجویان از  یکی
اجازه اسالمی تحریف و تعریف ویژه ارشاد دفتر
خبرنگاران به کتاب  نویسنده نیافت.  انتشار
به را کتاب عنوان من که خواستند من از گفت:
دیکتاتور»، «سالم چون مسخرهای عنوانهای
دهم تغییر کن» خداحافظی آغاز به «دیکتاتور
من و نخواند و نخرد مرا  کتابهای کسی تا

قبولنکردم.

تظاهرات؟ یا نوروز خرید
جنابآقایمصلحی،وزیراطالعاتجمهوری
به سیما» و «صدا با مصاحبهای در اسالمی،
شلوغیها و تظاهرات۲۵ بهمن اشاره کردو گفت: 

قاطی چندنفری آمدندبه خیابانها وخودشان را
خیابانها آمده به خرید برای که مردمی کردند
آمدهبودند) بودند(بسیاریبرایخریدسالنوآنجا
که صورتی در هزاران نفر آمدهاند کردند ادعاها و
چندنفربیشترنبودند وبقیه مردمیبودندکهبرای
بودند (بدی گرامر خیابانها در و امور روزانه خرید

ما). نه ایشان است جملهبندی مال و
سایه در ایران  مردم که کنیم فرض  حاال
آقا بسیار معظمانه رهبریهای و اسالمی انقالب
عید خرید برای که شدهاند مرتب و وقتشناس
آخر بهمن هفته اسفند آخر هفته جای نوروز به
شعارهای و و فریاد صدا و می روند، سر خرید به

کرد؟ توجیه میتوان چگونه را آنها
اجرای از بعد امسال عید اجناس قیمت آیا
باال طرحهدفمندی یارانههای احمدینژاد اینقدر
۲۵ بهمن  خرید در روز برای که رفته که مردمی
ارقام دیدن از بعد رفته بودند ریخته  خیابانها به
سید علی! مرگبر فریادمیزدند: آنها بیاختیار
گراناجناسدر فریادشانازقیمتهایبسیار یا و
آیا قیمتها میآیدو میگویند:مرگبردیکتاتور؟!
اینقدرغیرقابلپرداختاستکهمردمبعدازدیدن

اکبر؟! و اهللا میگویند: بیاختیار آنها
اینهمهاطالعات اینهم شدوزیر اطالعاتبا

می شد. «کیهان» رییس بود بهتر کم؟

گل! دسته
تهران «کیهان» نوشتههای سبک به

و سردارمحمدتقیعصاربهمصاحبه گر«صدا
سیما»یجمهوریاسالمیکهازاو درباره خشونت
وبدرفتاری نیرویانتظامیپرسیدهبود جوابداد:

است! گل دسته یک مثل ایران پلیس
یکیاروییرفتهبودخواستگاری؛کتوشلوار
بود زده هم سرخ و یک گل بود پوشیده تمیزی
باالی کتش. پدر عروس آینده پرسید: جیب توی
مرد نمیکند؟ را اذیت خارهایش شما گل این آیا
که توی را ولی گلدونش خارهایش نه جواب داد:

گذاشتم خیلی اذیتممیکند! شلوارم

زن روز
صدمین که آمده بود اعالمیه برایم رفقا از
بیایمدرجلسهشان سالگردروزجهانیزناستو
برایسالگرد که اینجلسه نمیدانم شرکتکنم.
چطور و است جلسهای چطور است زن روز
لباس یا و مهمانی لباس بپوشم؟ لباس باید
مقدار یک کاش عزاداری و ختم؟ یک در شرکت
ناکرده جلوی خدای میدادند تا بیشتر توضیح
آبروریزی و نمیشدم خیط شرکتکنندگان

نمیکردم.

جمهور رییس اتومبیل حراج
کهشنیده ایدچندوقتپیشبرای همانطور
تبلیغاتومحبوبجلوهدادنرییسجمهوراعالم
کردندکهمحموداحمدینژاداتومبیلقدیمیخود
جهانی میگذارد حراج به نفع مستضعفین به را
و تقسیم پخش آنها بین اتومبیل پول فروش تا
گران قیمت اتومبیلهای که کسی گردد. (البته
می شود سوار دالری میلیون نیم گلوله ضد و
و ندارد خود از انقالب اتومبیل قبل برای مصرفی
هزینههای پارکینگ و عوارض جای است به بهتر

این ماشین خالص شود). شر از
این فروش از خبری که مدتها از بعد
که اعالم کرد دولت نبود حراجی در اتومبیل
مبلغ۲۵ میلیارد  به شخصی توسط اتومبیل این
اعالم نشده البته است. شده خریداری تومان
است و بوده کسی چه اتومبیل این که خریدار
برای  تومان ۲۵ میلیارد مبلغ حاضر شده چطور
بردن  بین خرج از ۳۰ میلیارد فقط که اتومبیلی
وکاپشنکثیفرییسجمهورداردبسلفد؟ بویپا
یعنی میگویندکه قیمتایننوع اتومبیلها رفقا
اتومبیلهایی کهدیکتاتورهایسابق (وکسانیکه
بعنوان بشر حقوق جهانی سازمانهای سوی از
قلمداد شدهاند)سوار میشدند جنایتکار ضدبشر
بینالمللی کلکسیونرهای و هستند گران بسیار
پرداخت آنها خرید برای مبلغی هر حاضرند
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فروردین) (اول مارچ ۲۱ دوشنبه

اسفند) ۲۳) مارچ ۱۴ دوشنبه

خشونتی ناموسی، قتل
مردساالرانه

مجاب شهرزاد سخنران:

نوروز عید بازدید و دید
شعرخوانی با همرا

اعظمی محمد برنامه: مجری

از اینآخوندهاییکه قبل میگویند نمایند. آن ها
و خانه این گدایی به و روضه االغ برای انقالب با
بود) زنده هنوز االغشان (اگر میرفتند خانه آن
شوند کاسب تومان ترلیون چندین میتوانستند
کلی و بگذارند حراج معرض به را االغشان و

گیرشان بیاید.
مسئولین دفتر سئواالت زیادی از که آن با
ریاست جمهوری وبنیادمستضعفین درباره هویت
خریده شده را احمدینژاد اتومبیل شخصی که
این نام مرموزی و نامشخص دالیل است اما به

اعالم نمیشود. شخص
سربازان یکی از خریدار که حدس زد میتوان
نمیخواهد که است زمان امام نامریی و گمنام
چگونه را پول همه این بگوید و شود اعالم نامش

است! آورده دست به

مبارک زن روز
زن  روز جهانی مارچ یا هشتم ۱۷ اسفند روز
خیابانها زنها به همه اینروزی استکه است.
برایکسبحقوق وپارک هامیریزندتا ومیدانها
راهپیمایی و تظاهرات به دست مردها با مساوی
در مردان خود را که زن ها است بزنند. این روزی
آنها میگذارند و میکنند رها خود حال به خانه

دلشان میخواهد بکنند. غلطی که هر
بود! زن روز روز هر کاش مبارک! زن روز

میسوزم و میسازم
سوی قوه از که ایرانی سینماگر جعفر پناهی
سال شش به ایران اسالمی قضاییه جمهوری
و  هنری فعالیت از محرومیت ۲۰ سال و زندان
لویی ژان آقای شده است به محکوم سینمایی
به که فرانسه تئاترهای از یکی مدیر مارتینلی،
ترک را ایران هرگز گفت: بود، کرده سفر تهران

نخواهمگفت.
مورد شدن و زندانی و بازداشت گفت:  او
سینما هنر از و بیاطالع بیسواد هتاکی گروهی
رفتنزندگی  هدر اضافه۲۰ سالبه گرفتنبه قرار
دلیل کتک و قتل به تهدیدهای  همه و من

کند! ترک کسی کشورش را نمیشود

افغانستان از خبری
به افغانستان در زرگران منطقه ساکن مردم

دادند! و نشان تقدیر مدال خر یک
از بارها  شهر این  مردم که  این از بعد 
و کردند آشامیدنی تقاضای آب دولتی مسئولین
که را خر یک راس گرفتند بیتوجهی قرار مورد
و قناتها از را آنها آشامیدنی آب سالهاست
مورد میکند حمل شهر به مجاور چشمههای
کردند. اعطا مدال به او داده و قرار سپاسگزاری
داریم ما چندراسخر ایران جمعا نمیدانمدر
زودی به ایرانبرسد به و بشود مد اینکار ولیاگر
افتخار نشان و مدال صاحب ایران خرهای همه

کرد. و مثل خر کیف خواهند شد خواهند

اطالعیه نیـروی انتظامی
عزیز هموطنان اطالع  به وسیله بدین 
توسط برخالفشایعاتپخششده میرساند که
در قاشقزنی ضد انقالب انجام مراسم گروههای
بالمانعمیباشد و چهارشنبهسوریامسالمجاز
قدیمی سنت این مانع پلیس و انتظامی نیروی و
با همراه اگر قاشق زنی الکن بود. نخواهد ایرانی
چارهای مسئولین گیرد انجام اکبر اهللا فریادهای
نخواهندداشتکهبا قاشقها وقاشقزنهاهمان
پپسی شیشه «ساواک» با بکنند که را کاری

میداد. انجام
غیراسالمی بر جشنهای عمومی نظارت روابط دفتر

ظهور پیشبینی وضع
(احتماال یکی چاه بهار سنت اهل جمعه امام
را هنوز او دولت فعال که امامهای سنی از این
خود در خطبه نماز جمعه هفته اخیر نکشته)

نزدیک است. (ع) زمان امام گفت: فرج
بین مدعوینو شرکتکنندگان هیچکسدر
پیشبینی که نپرسید آقا حاج از جماعت نماز در
چه سنت اهل جمعه امام به زمان امام ظهور
ربطیدارد؟آیاظهورامامزمانهممثلپیشبینی
اطالع دهد؟حاال که وضعهواستکهکسیآنرا
هستید زمان امام ورود امر جریان در اینقدر شما

مردمباید آیا چراسنیباقیماندید؟وسئوالآخر:
ایشان چون کنند را قبول جمعه امام این حرف
چاه استاز زمانقرار اهل«چاهبهار»است(امام
رجعت نماید).پس تکلیفامامجمعه ایندنیا به

میشود؟ چه جمکران
از سر ما را پلنگها گاو شتر خدا شر این

مردم کم کند.

No Fly Zone
فکر در دیگر و چند کشور انگلیس و آمریکا
بهدست که اینهستندکهمنطقه شرقی لیبیرا
نیروهای و افتاده شورشیان و انقالبیوناینکشور
موشک بمبو با را قذافیمرتبآنجا ارتشمعمر
قرار میدهند حمله مورد آر پیجی خمپاره و و
که منطقهای (یعنی ذون» فالی «نو منطقه
به ارتفاع از حق پرواز بیشتر لیبی هوایی نیروی
تا قذافی نتواند مردم اعالم کنند خصوصیندارد)

کند. بمباران را خود
که مترجمین قذافی که جالب میشد خیلی
نیروهایشورشی همراه وهمدل از آنها با برخی
«No Fly Zone» را  نظامی عملیات این هستند
انگلیسی  کهfly به کنند ترجمه گونه این او برای
میخواهند همه خارجی نیروهای و یعنی مگس
بعد ببرند! بین منطقه شرقی از در را مگسها
برای را  هواپیماهایش  راحت خیال با  قذافی 
مگسی اوضاع خیلی و بفرستد به آنجا بمباران
قذافی دست از خیلی صورت آن در بشود.

خواهیم خندید.

اقتصادی اخبار
گزارش میکند ایران از ما خبرنگار اقتصادی
توسط یارانهها هدفمندی طرح شروع از بعد که
اجناس از احمدینژاد قیمت بسیاری محمود
ترقی در میان است. رفته باال شدت به اقالم و
قیمتها میتوانازدوکاالیپرمشتریومطلوب
بهار سکه طالی طال نام برد. و آمریکا دالر یعنی
دالر  و تومان رسید هزار به۴۴۵ آزادیطرحقدیم
و۱۷۰  یکهزار و و۱۵۰ هزار تومانبه هزار از آمریکا
مصر حوادثلیبیو از بعد رسید. بیشتر تومانو
حد ارزیرا تا تونس صرافانتهرانسقفمعامله و

معامالت کلیه و آوردهاند پایین دالر هزار سه دو
میگیرد. انجام صرافی پشت کوچه در

وطال خریددالر میکندکه اضافه ما خبرنگار
یک از مشغولکرده که ذهن سرمایهدارانرا آنقدر
حال در مرتب آن قیمت که دیگر ارزش پر کاالی
این اومیگوید افزایشاستکامالغافلماندهاند.
به کاالتخم مرغاستکهدرعرضچندهفته اخیر
آن بعد از حوادثمصر و تونسبهای یک دانه ویژه
بالغشده  برابر) از۱۰۰ تومانبه ۲۰۰ تومان(یعنیدو
است.کارشناساناقتصادیپیشبینیمیکنندکه
از دالر بیشتر ایران افزایشی در مرغ قیمت تخم
اگر میگویند آنها داشت. خواهد طال و آمریکا
نگه بخرد و مرغ تخم دالر طال و جای به کسی
عایدش خواهد شد. بیشتری دارد مسلما سود
یک برای است ممکن سود این می گویند آنها
زمان کوتاهمدتباشد اما اگر کسیبتوانداین تخم
حتی یا را بدون ترک خوردن نگه دارد و مرغها
از سودی بیشتر کند جوجهکشی با آنها بتواند

خواهد کرد. کسب دالر و طال فروش و خرید
سرمایه گذاران میکند: توصیه ما خبرنگار
روی و کنید  فراموش را دالر و طال  محترم،

بخوابید! تخمهایخود

عمیق افکار
وقتی هماهللاکبرهایقدیم. قدیمها اهللاکبر
بلندمیشد گلدستهمسجد از کهصدایاهللاکبر
روزها این میشد. سیخ همه تن بر مو بیاختیار
همه سیخ تن را بر مو هم گفتن هنوز اهللا اکبر
نیروی کله  و سر وقتی که میکند مخصوصا
پیدا از دور دولتی دستان به و چماق انتظامی
است! اکبر گفته اهللا کسی چه ببینند تا می شود

(۳) زن روز
زن جهانی روز برگزاری سال صدمین امسال
اگر۳۰ سالحکومتجمهوری  دنیاست. البته در
این واقع بیاوریم در حساب به ایران را اسالمی

زن میباشد. جهانی روز هفتادمین سالگرد

با زنم من گوهای گفت و
برای داد که طولش زنم طبق معمول دیشب

شدم. حاضر شود و کلی منتظرش مهمانی

۳۰ درصد تخفیف ویژه نوروز
آتلیه عکاسی نگاه شرقی
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ربا نوربناو

مداح  و  سلجوقیان معاصر از شعرای ـ  ۱
نظامالملک.

ایاالت  از شدهـ  تبرئه ـ پرندهای شکاری ـ ۲
مرکزیتکارسونسیتی. به آمریکا

و شجاعـ   نترس استان یزدـ  ۳ـ  شهری در
خورشیدی. منظومه سیارات از

خاک ـ عبادتگاه یهودیان  و مخلوط آب ۴ ـ
دو کمه یکی می گویند ـ قوی ظاهر به جنس ـ

آکادمی  آن  به فرنگ در ـ حداد  ـ  ۱
میگویند.

خر  ـ اورنگ و تخت ـ شیدا و عاشق ۲ ـ
ماده.

زمان  ـ قسمتیاز وقتو و وارفته ۳ -پاشیده
صمیمی. و محبت با ـ

اروپایی  پایتختی ـ حوصله کم و بیصبر ۴ ـ
آمریکایی. شجاع ـ

عضوی از خانواده  ـ راضی و از خود لوس ۵ـ 
ناشنوا. ـ مرکبات

ناپسند  زشت و روزعربـ  پایتخت فراریـ  ۶ـ 
عرب. زمین ـ

میشد  نامیده چنین مازندران روزگاری ۷ـ 
زنبور! شیرینی ـ نخورده دست ـ

حضرت  پسر دو ـ یکی از ویولن کمان ۸ ـ
سودمند. ـ آدم

هرگز  ـ ماده ـ گوسفند مایعات ته نشین ۹ ـ
نبینیمرا.

توپ  ـ کهنه ـ دلآزار فارس در قله ای ۱۰ ـ
نفس خسته. چوگانـ 

از  سفر ـ ارمغان و تحفه ـ یک لحظه ۱۱ ـ
بازها.

واگیردار  بیماریهای از ـ شدن خواب به ۱۲ـ 
اذیت. و ـ صدمه و افسوس درد کلمه ـ

فلز  ـ چرمی  کیسه ـ ابوبکر لقب  ـ  ۱۳
هادی.

فربهـ   و چاق گوسفند ـ چهره و ۱۴ـ  رخسار
پوستین. شانه و پشت،

دستافزار  ـ فاکنر ویلیام  از رمانی ـ  ۱۵
کفاش.

جمه! خاطر شد که تا سه تا...
ارتباطی  وسایل از ـ  عربی پایتختی ـ  ۵

سالهایاخیر.
مادر باران. ـ آب زنده به ـ فلز گلوله ـ ۶

عصب. ـ کر ـ نامدار عشاق از ـ ۷
از مایعاتهستیبخش  جگرسفیدوششـ  ۸ـ 

سخن یاوهـ  رودی مرزی. ـ
هم  و است نام شهری هم آلمانیـ  آقای ۹ـ 

آبی. ـ رود استانی
افتاد و  آسمان از ـ معتبر انجیل چهار ۱۰ـ  از

نانوا. ـ نشکست! که عجبا
که  است روزی شش زرتشتیان نگاه از ۱۱ ـ
زادگاه حماسهسرای ـ آفرید  را جهان  خداوند

اگر. ـ ایران
از  ـ گویش آذری به زمین پوشاندن ـ ۱۲ ـ

شهرهایاستانکردستان.
ناتوانانـ   ـ غذا کردن سرخ برای ۱۳ـ  ظرفی

مرتجعین. از ـ واکسن واحد
آن  شاعر اصفهان ـ در استان شهری ۱۴ ـ
ـ آشیانه است فراق خواسته از شرحه شرحه را

پرندگانشکاری.
سال  میدانی و دو ورزشکار بهترین ـ  ۱۵
مایل  یک و و ۵۰۰ متر هزار دوهای در ۱۹۹۴ که

شد. رکورددار جهان

باعصبانیتبهاوگفتم: چراهروقتقرارهبریم
تا تو لباس بیرون من بایدیکساعت منتظرشوم
چیزیه! خوب هم انصاف شوی؟ حاضر و بپوشی
رفقایت با تو که وقتی چطور داد: جواب
ساعت یک مرا رستوران و بار و کافه میروی
محل ها این بیرون پارکینگ توی ماشین توی
از حرف شوم، برگشتنت منتظر که میگذاری

انصافنمیزنی؟

*
زنمگفتم:میدونمامشب به زنگزدمخونهو
چینی غذای بزنی زنگ داری دوست نداریم. شام

پیتزا؟ بیاورند؟شایدهم
هم بار (دو آره... آره... گفت: خوشحالی با

بدهم؟ سفارش داری دوست چی تو گفت)
چلوکباب بریم  رفقا با قراره من  گفتم:

بخوریم!
غذایچینی منپیتزا و رو! چه پر اهه! گفت:

تو چلوکباب؟ بخورم
نکردی چرا من باید گفتم: تو شام درست

بدهم؟! را جریمهاش

*
صبحکهازخواببیدار شدمزنمپرسید:دیشب

شدی؟ خواب بیدار از بار بود سه خبر چه
گفتم:جدی؟نمیدانستم.

جلوی رفتی و شدی بلند بار سه آره گفت:
کشیدی. عمیق نفس مرتب و پنجره

بودند آمده هم با تا سه هر گفتم: احتماال
خوابم! توی

جنبش اهداف با زنان بیشتر هرچه کردن
میباشد.

در تارهای ایرانی زنان اکثریت که با این هنوز
خرافات و مردساالری پدرساالری،  عنکبوت
معترض و پذیرفتهاند را  آن اسیرند، مذهبی
ضروری نیز به مردان و آگاهی آموزش نیستند.
و مکمل زن  آزادی و برابری بدانند که است،

اوست. آزادی ضامن
ایران فردای مردمساالر قانونمند سیستم
نیست. پذیر امکان مرد  و زن حقوق برابری بدون

«نیمه مردمساالری»باشد! با مگر اینکههدفما
ایران، ما ملت از نیمی شراکت عدم و حذف زنان

بخوانیم! باید را مردمساالری فاتحه عمال

منابع:
الدن،  امیرحسین زن»، «روز مقاله ـ ۱

۲۰۱۰ میالدی. 
ناظم  محمد ایرانیان»، بیداری «تاریخ ۲ ـ

کرمانی.
میرزا  ایرج ۳ـ 

اعتصامی پروین ـ ۴
اعتصامی.  پروین ۵ـ 

روسری... فقاهتی یا رژیم

و استخدام مامور برای کشور از بودجه بزرگی
این به پلیسی طویل و عریض دستگاه تامین

هزینهشود. منظور
اعتراضبهحجاباجباریفراتر مطالباتاز
ایرانی، دختران امروزی نسلهای است. رفته
حق را شادمانی امکانات همه از برخورداری
خود میدانند ومتقاعد نمیشوند کهحکومت بر
زبانوحق انتخاب بدن، عقیده، اندیشه، مرام،
اجتماعیوسیاسی، زمینههایفردی، در آنها

بگمارد. مامور
هزاران بار اساسی قانون اصول هریک از
شاید تا  است گرفته قرار  مطالبات مستند 
افتدوبرایبرونرفت کشتیبانراسیاستیدیگر
آنان برای دینی حکومت که بحرانی از زنان
بر سالمت محیط است تهاجمی کرده و ایجاد
بیاندیشد. و چاره ای بکند  کاری زیستشان
کوشش  ۳۲ سال این در به هر زبان زن فعاالن
و کنند پیدا مسالمتآمیز شیوهای تا کردند
قوانین در میشود که بباورانند حکومت به
دید افق قدری میشود کرد؛ تجدیدنظر
درک میشود بخشید و را وسعت قانونگذاری
رو ایجاد آن از پارلمان نام به مدرنی که نهاد کرد
زندگی و بگشاید مردم کار از گره که است شده

کند. آسان آنها بر را
روز۲۲ خرداد  از اوضاعبحرانیدیگریکه در
پیشنهاد  دارد، ادامه استو رسیده راه ۱۳۸۸ از
و برابری را بازگردیم راههای رفته است که این
کنیم. همینقانوناساسیجستجو سایه در را
دوست فعال در امر برابری، بیش از این زنان
نیز آزمونها آزموده را بیازمایند. از آن که ندارند

پشیماننیستند.

اینیقینرسیدهاند اندوختهاندو به تجربهها
به است ممکن اساسی قانون نوع یک فقط که
را مرد و زن تا برابری حقوق دهد فرصت آنها

جاییبرسانند. به
میدهد، عرفی ماهیت قانونگذاری به آنچه
امروز مبارز زنان که است همان است. کار چاره
فرض به و آنرضایتنمیدهند از کمتر ایرانبه
بپوشند چشم آن بر اصرار از ظاهر صورت در که
قانون بر تاکید با سرکوب سخت شرایط در و
آن از زود دهند، ادامه را راه بیتنازل اساسی

رویبرمیگردانند.
رسمی برای و باید بتواند راه قانون اساسی
انتخابات آزادپیشبینی کندتادستجات گوناگون
باشند. سپس داشته نماینده پارلمان مردم در
تدارکببیندکه ضمانتاجرا بایدمکانیسمیبا
پایه بر آن، بر تکیه با بتوانند مردم نمایندگان
اینجاست کنند. قانونگذاری مرد، و زن برابری

منبع قانونگذاری اهمیتپیدا میکند. که
در که است بشر حقوق جهانی اعالمیه تنها
اینمکانیسمظرفیت جایمنبعقانونگذاریبه
آن در مردم روزگاریکه متناسببا تا میبخشد
عرف میسر بر پایه سر میبرند، قانونگذاری به
جایی مکانیسم این در آقایان رسالههای شود.
است. قدرت مطلقه از هر قبیل، مردود ندارد.
چنینقدرتیبهخودی خود راه بربرابریمیبندد

نمی گذارد. باقی استقالل قانونگذاری برای و
اساسی قانون  در  که  موجود  وضع  در
منبع تنها شرع احکام ایران اسالمی جمهوری
اجرای بیتنازلقانوناساسی قانونگذاریاست،
احکام بر مبتنی قوانین برخی که است همان
در بر می گیرد. گذشت، که در پیش را شرع
مقصودی چرا باید جان شیرین چنین این برای

کرد؟ فدا را
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته
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زن... حقوقی برابری

کتابهای ارزشهایدینیمورد نظر حکومتدر
میان تبعیض از دیگری بعد دارند وجود درسی
زندگی معنای بودن به هستند. زن زن و مرد
محرومیت و محدودیت بیشتری شمار با کردن

است. رفتاری
برابر«عذاب زناندرفرهنگنظامآموزشیدر
تنها نه آنها داده میشوند: قرار دوگانه وجدان»
رفتار که با نباید «گناهی» مرتکب شوند خود
و «گناه» راه خود مرد را نیز به «تحریکآمیز»

«فعلحرام»نکشانند.
فقطبهمطالب تبعیضجنسیتیدرکتابها
هزار سه آماری تحلیل نمی شود. محدود درسی
تحصیلی  سال درسی کتابهای در و١١۵ تصویر
فاحش  تفاوتهای  از نشان  ـ ۱۳۸۷   ۱۳۸۸
کتاب های و مرد در و نوع حضور زن میزان میان

است. درسی
تصاویر  ٣٧ درصد در مجموع زنان تنها در
حضوردارند.بررسیآماریتصاویرهمچنیننشان
و عمومی عرصههای در زنان حضور که می دهد
زنان سنآناندارد. اجتماعیرابطهمستقیمیبا
گروههای به که حضور دارند تصاویری در بیشتر

مربوطمیشود. پایینتر سنی
مربوط به محیط های زنان در تصاویر حضور
محدود بسیار مردان با مقایسه در حرفه و کار
حوزه در کمرنگ بسیار حضور این برابر در است.
در زنان از فراوانی تصاویر حرفهای و اقتصادی
وظایف اهمیت معرف که محیطهایی و خانواده
نتایج دارد. وجود است  خانه داری  و مادری
میدهد نشان چنین هم آماری بررسیهای
 ١۴٧ هزار و یک از نیمی حدود مجموع که در
دو دارند مربوط به حضور زنان در آن تصویری که
میشود و محیطهای آموزش و خانواده بخش
در را تصاویر زنانه درصد از هفت کمتر کاری

برمیگیرد.

کتابهایدرسی را میتوان نوعحضور زن در
میزان اختالطجنسیتی هم بررسی همچنیناز
١٨ درصد  در آماری فقط نتایج بر اساس کرد.
حضور همزمان پسر یا دختر و مرد و زن تصاویر
و ١٩ درصد  مردانه فقط تصاویر دارند،۶٣ درصد
فراوان دقت با درسی کتابهای زنانهاند. تنها
تصاویر و میکنند رعایت را جنسیتی تفکیک
حضور یا  خانوادگی  محیطهای  به  مختلط 
مربوط مخالف جنس سال با و کمسن بچههای

میشوند.
در مرد زن و میان گفته تفاوتهای پیش
مربوط نامدار به شخصیتهای  که تصاویری
تصاویر زنان میرسد. میزان به باالترین است
کتابهایدرسیبیشتر افراد ناشناسوچهرههای
و فرهنگی حوزههای پرآوازه زنان و معمولیاند
و عکس ها سیاسی، ورزشی به ندرت در علمی،
زنان درمجموع از نقاشی ها نشاندادهمیشوند.
اعتصامی، پروین تصویر از فقط میتوان معاصر
دورتا و مقصودی(خوشنویسمتونقرآن) فریبا
به اسالم مسیحیت آلمانی که از یاهدی (دختر

کرد. آورده است) یاد روی
باز به گذشتههایدور زناننامدار دیگر تصاویر
شهید اولین سمیه سبا، ملکه جمله از میگردد
در مجموع، در زینب. حضرت و مسلمان زن
راهنمایی  دبستان، سالهای فارسی ۴١٢ درس
ودبیرستاننام٣٨۶ شخصیت فرهنگی، علمی، 
از مذهبیسخنرفته که یا سیاسی، اجتماعیو

زن هستند. درصد هفت میان تنها آن
در زن جایگاه و تصویر  همهجانبه  بررسی
نظام میدهد که نشان ایران کتابهای درسی
زن جامعه تالشاستتا الگوی در ایران آموزشی
نظر خود را به نسل جوانارایهدهد اسالمیمورد
اجتماعی دینی و دیدگاه از را خصوص آن به و
توجیه کند.الگویزنموردنظرکتابهای درسی
محدوده و خانه  زندانی  و کامل سنتی  بطور

تا؟ سه کدوم گفت:
بیانسه! و لوپز جنیفر و شکیرا گفتم:

پایین داده بودم هولت از پنجره کاش گفت:
زمین! میخوردی کله با

*
برایشبچهارشنبهسوری چرا زنمگفتم: به

هم؟ با دوتایی کنیم. حال نمیگذاری کرسی
یلداست مال شب که کرسی؟ کرسی گفت:

مالچهارشنبهسوری. نه
گفتم:حاالمنخواستمرمانتیکبشمبازهم

ذوقم! توی زدی

*
بعضی مثل که من خوبه گفتم: چقدر زنم به
از تا بخورم وایگرا قرص نیستم مجبور رفقایم از

ببرم. لذت عشقبازی
گفت: چه خوب!

میگویند که قسمتش اون البته گفتم:
و مرد اثر میگذارد کمی روی بینایی قرص این

نیست. بد ببیند درست را طرف نمیتواند
این اختراع  از قبل  سال ها  من گفت: 
چشمانم را بودم تو با که وقتی قرص همیشه

میبستم.

*
تلفن شب که آخر کیه این گفتم:  زنم به

میزنه؟
و بازاریابها این از احتماال گفت:

فروشندههاست.
هن تلفن فقط هن و گفتم: پس چرا پای

نفس هایعمیقمیکشه؟ و میکنه
وسایل فروشندههای این از احتماال گفت:

است! آسم تنگی نفس و اسپری
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ایران آموزشی نظام حاکم بر جنسیتی کهایدئولوژی چهارچوبی در و نیست خانوادگی زندگی
کتابهای نویسندگان نظر (از دینی هنجارهای
زندگیاجتماعی در دهندمیتواند اجازه درسی)

مشارکتکند.
از که امروزی جایگاه زن جامعه با مقایسه در
برخوردار زمینهها همه در مردان با برابر حقوقی
و سر زن از قهقرا رفته تصویری به با ما است
و نه گسسته سنتی فرهنگ از نه که کار داریم
را پذیرفته امروزی جامعه شده زن آزاد ویژگی
ـ زنی«نیمه آموزشیتصویر گفتماننظام است.
اسالمی عنوانالگویزنجامعه به را اجتماعی»
مطرحمی کندکهمی تواندبههمهمدارجتحصیلی
بازارکارحضورداشته دستیابد،بطورمحدوددر
در برخی فعالیتهایاجتماعی باشد،رایدهدیا

مشارکتکند.
رابطه در زن این اصلی نقش همزمان اما
میشود و تعریف خانوادگی و مادری با وظایف
را دینی هنجارهای و ارزشها نباید او مشارکت

افکند. بهخطر
بخش است و زن سرپرست مرد این نگاه در
تابع او و اجتماعی رفتارهای فردی از مهمی
وی به که است سنتی پاگیر دست و هنجارهای
که الزمه از خودمختاری پایهای اجازه نمیدهد

شود. برخوردار است مدرن فردیت ظهور
قدسی امر و دین نام به درسی کتابهای
باشند و مردانه نظم پاسدار میخواهند از زنان
میلپذیرا با تبعیضجنسیتیوفرودستیخودرا
امروزی فرهنگ و ذهنیت با گفتمان این شوند.
که نیست بیهوده است. تضاد در جامعه زنان
این در زندگی وجود با دختران از بزرگی بخش
گوناگون اشکال به  و در عمل آموزشی نظام
به دست تحمیلی جنسیتی ایدئولوژی برابر در

مقاومتمیزنند.
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته


