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هفتهنامه

نقش زنان در رفع عقبماندگی اجتماع
پيامك300099004806 :

اینچندنفر
خاتمی را آدم خوبی میدانم

ایلنا :یک فعال سیاسی اصولگرا گفت :آنچه باعث شد رایها ،یک مرتبه به صورت میلیونی باال برود کار
غلطاحمدینژادمبنیبرتوزیعپولدربینمردمبودومنازروزاولباآنمخالفبودم.محسنرفیقدوست
گفت :آقای خاتمی را آدم خوبی م یدانم و انشاءاهلل زودتر مسئلهای که برایش ایجاد شده برطرف میشود
ولیآنهاییکهنگذاشتندمسایلمربوطبهآقایخاتمیحلشوداکنوندارندازاطرافایشانکنارمیروند،
اطرافیان خاتمی اجازه حل مسایل را نمیدهند .خاتمی در دوران ریاستجمهوری خود تا آنجایی که توانست حریم را نگه داشت.

خبرنگار پاسارگاد در جشنواره ابوذر اول شد

پاسارگاد:درجشنواره رسانهای ابوذر ( برترینهای رسانهای استان کرمان)خبرنگار پاسارگاد رتبه اول
را کسب کرد .در این جشنواره ابوذر خواجویینسب از هفتهنامه پاسارگاد در بخش یادداشت رتبه اول
را کسب کرد .منصور الهی از نشریه ثاراهلل نفر دوم و صدیقه انجم شعاع از هفته نامه جوانه های کویر
نفر سوم شدند و بیژن ادبی از نگارستان شایسته تقدیر معرفی شد و در بخش خبر نیز میترا میرزادی
از باشگاه خبرنگاران جوان نفر اول ،نجمه حسنی از خبرگزاری ایسنا نفر دوم و خانم هدی رضوانی از نشریه نگین نفر سوم شدند.

حالت انحرافی در احمدینژاد میبینم

شرق :آیتاهلل مصباحیزدی گفت :اعمال و رفتار امروز احمدینژاد را تأیید نمیکنم؛ چون اکنون یک
حالت انحرافی در او میبینم .در ادامه این گفته مصباحیزدی ،قاسم روانبخش ،عضو ارشد حزبی که آیتاهلل
مصباحیزدیپدرمعنویاشاست،گفتهاست:بهنظرمنرئیسفرقهانحرافی،آقایمشایی،توانستاحمدینژاد
را به زمین بزند و از حیز انتفاع خارج کند .به نظر من احمدینژاد از زمان خانهنشینی ١١روزه از مدار والیت
خارج شد و در انتخابات اخیر با شکستن عهد والییخود ،به اوج خود رسید .حرکتهای اخیر او نیز بیش از گذشته حقایق را روشن میکند.

به سردار سلیمانی نامه نوشتم اما او نامه را نخواند

جماران :واشنگتن پست در خبری نوشت که رئیس سازمان سیا در ادعایی از ارسال نامه به سردار سلیمانی
فرمانده سپاه قدس خبر داده و گفته است او این نامه را نخواند .مایک پمپئو روز شنبه در نشست بنیاد دونالد ریگان
مدعی شد که برای سردار قاسم سلیمانی نامه ای ارسال کرده و در رابطه با حمله به منافع آمریکا در عراق به وی
هشدار داده است .پمپئو در ادامه گفت :او این نامه را برای فرمانده سپاه قدس ایران فرستاده اما او آن را نخوانده
است.ر ئیس سازمان سیا افزود :من این نامه را فرستادم برای این که او نشان داده بود نیروهای تحت امر وی ممکن است به منافع آمریکا حمله کنند.

یادداشت

یا ْدن ِوشت

 حجت ژاله :شعر واقعهای ناگزیر است ،رگباری ناگهان
که جهان ذهن و زبان را میآشوبد و سیالب واژگان را از کوه روح شاعر
سرازیر میکند؛ شعر این چنین در سپهر زبان متولد میشود؛ خوانش
«شعرآگاهی» پدید میآید؛
آن اما پدیدهای اجتماعی است .از «شعر»ْ ،
تخیلی جمعی که درک معنی آن را میسر میسازد .شعر پا به پای
جامعه میپوید؛ میسازد و ساخته میشود و این گونه است که تحول
شعر،تحولجامعهاست .تاریخهزاروچندسالهیشعرفارسیآیینهای
تمامنماست ،انبوه تجربیاتی است که در کارگاه ذوق مردم شکل و روح
یافته؛ غزل فارسی عصاره این ذوق است؛ قالبی که از قلب قصیده عربی
پرکشیدودر مغزشعرفارسینشست.پیداییوپایداریاینقالبکهن
ازرموزفرهنگایرانیاست.غزلفقطشکلوقالبنیست؛طرحیاست
درافتاده برای پیوند زبان و اندیشه که به کالم؛ بافت ،رنگ و محتوای

خاص خود را میبخشد .آن طور که برخی محققان نوشت هاند« :به نظر
میرسد فرم غزل ما ،مثل سان ِتِ فرنگیهاست .سان ِت یک فرم است
آبستنفرمهایبینهایتیابهتربگویمیکقالباست،آبستنبینهایت
فرمها».نگارش این سطور مقدمه و بهانهای بود برای نکوداشت خاط ِر
سبز غزلگوی تَردست و آموزگار عشق و خرد معلم فقید محمدحسین
کوچکی.جمعهییکهگذشتخانوادهودوستدارانشاولینچلهیفراق
او را در قطعهی هنرمندان به ماتم نشستند در حالی که به گوش جان
شنوای بیتی از او بودند:ساغرم از می تهی گردید و دارم در نهان /ساغری
لبریز از می من ز صهبایی دگر
از این پس برآنیم با همت و مدد نشریه پاسارگاد در سلسله
یادداشتهاییضمنبازخوانیاشعاراستادبهوجوهزیباییشناختی،
اندیشهای و فرهنگی آثار وی بپردازیم .یادش جاودانه

 نمایش شاد و موزیکال «دخترک و جنگل پرماجرا» کاری از گروه تئاتر اردیبهشت به کارگردانی محمود ستودهنیا از 7
آذر به مدت  10شب در تاالر فردوسی بر روی صحنه میرود .تماشای این نمایش برای مهدکودکها با تخفیف ویژه همراه
است و میتوانند برای رزرو سانس با شماره  09138264809تماس بگیرند.

گذر عمر و عبرت ازین گذر()2
 ماشاهلل رفعتی

در نوشتار قبل رسیدیم به اشغال ایران توسط نیروهای روسی و
انگلیسی .اوایل شهریور 1318در دومین سال زندگیم سیرجان هم
در آتش این جنگ ناخواسته سوخت .از نظر معیشتی به واسطه
تاراج گندم و جو و جلوگیری از ورود قند و شکر فقرا که اکثریت
یدادند ،در مضیقه کامل افتادند و سال 1320
اهالی را تشکیل م 
سال «یکمن پنج تومانی» در شهر ما معروف
یعنی اوج جنگ به ِ
شد .قیمت گندم به بیست تا  30برابر باال رفت و قیمتش به سه
کیلو پنج تومان رسید .مردم با هزاران سختی و بدبختی امرار معاش
میکردند -1 .سدجوع با علف یعنی یونجه و علفهای خودرو و
بیابانی مثل َسلمِه و سریشو که هم خام میخوردند و هم پخته.
ی را که همسایگان و آشنایان گاو و گوسفن ددار به
بیشتر مواقع دوغ 
یدادند ،با این علفهای پخته مخلوط کرده و میخوردند.
آنها م 
 -2فقرا هسته خرما را به سختی پیدا کرده و پس از برشته کردن
میکوبیدند و میخوردند .به خوبی به یاد دارم دختربچهی شش
یا هفت ساله یتیم و فقیر با خوردن هسته خرما که شایع بود در
مدفوع سگ بوده ،فوت کرد و همچنین سوراخهای مورچههای
دانهکش را خراب میکردند و گندمهای داخل النه مورچه را

تاراج میکردند -3 .فروش و گروگذاردن ظروف مس :هرکس
ظرف مسی داشت موقع گرسنگی آن را پیش اقلیتی در دهات
که گندم مازاد داشتند (در هر ده چهار ،پنج نفر) گروگذاشته و
یا میفروختند و چند روزی را از قیمت فروش ظرف مسی امرار
معاش میکردند -4 .یکی از مواد مورد مصرف فقرا خونی بود که
با مشقت تمام از سالخخانه (کشتارگاه) میگرفتند و پس از پختن
میخوردند -5 .طبقه ارباب بعضی به قصد کمک و بعضی نیز با
استفاده از موقعیت کارگران را با روزی نیممن گندم و یا مقدار
بیشتر ارزن به کارهای چینهگذاری باغات و خاکبرداری به منظور
آبگیر شدن زمین و سپس تبدیل به باغ شدن به کار میگرفتند
که هم برای ارباب مفید بود و هم کارگر لقمه نانی هرچندم کم
عایدش میشد -6 .اواسط سال یکمن پنج تومانی گریه و ناله
اطفال گرسنه و اندک مرگ عدهای پیرمرد و پیرزن کار خودش را
کرد و خداوند به ملخها در سرزمینهای عربی ماموریت داد تا از
غرب و جنوب مهمان مردم گرسنه ایران شوند و ضمن ضرر به باغ
و کشتهای سال آتی آذوقهای مفید و فراوان شوند برای گرسنگان
و به قول سعدی ملخ بوستان خورد و مردم ملخ.

ادامه دارد...

 آیدا دولتآبادی
این یادداشت به مناسبت 25
نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه
زنان نوشته شده است که با توجه به
تعطیالت هفته گذشته ،در این شماره
به چاپ رسیده است.
در پیچوخم تاریخ و تمدن ،زنان
با انواع نامالیمات ،ستمها ،رنجها ،تحقیرها ،سرکوبها ،تبعیضها،
فشارها و نارضایتیها روبه رو بودهاند .حتی از تاریخ هم به عنوان
«تاریخ مذکر» یاد میشود و این یک نوع جبر تاریخی است.
این ظلم تاریخی احتماال به تدریج نسبت به زنان اعمال
شده است .در نخستین روزهای شکلگیری تمدن که اشتراک و
کار جمعی برقرار بود ،زنان از حقوقی برابر با مردان برخوردار بودند.
حتی در دورانی که مدیریت خانه و کشاورزی حرفهیی کامال زنانه
بود ،بر اجتماعات انسانی نگاهی مادرساالرانه حاکم بوده است.
نقش زن در تولید و کار کردن در کنار مردان از او فردی آزاد و رها
میساخت .هرچه که از اعماق تاریخ به جلو میآییم الاقل تا دورههای
اخیر ،سلطهی مردان بر زنان گسترش مییابد .البته زنان هم در این
سلطهپذیری سهم و نقش ویژهی خویش را ادا میکنند .تاریخ انقیاد
زنان ،شاید از بردهداری هم پیشتر باشد .زنان به تدریج طی مبارزاتی
به نوعی شباهت ،میان موقعیت خود و بردگان رسیدهاند .به همان
ترتیب که رنگ پوست یک انسان نباید مانع حقوق انسانی آنها شود،
نباید زنان را هم در حالت بیحقی قرار داد .بردهداری ملغی شده اما
دربند بودن زنان به طور کامل از بین نرفته است بلکه فقط تعدیل شده
و اقدام زنان جز آشوبی سمبلیک نبوده است .نمیتوان انسانی را در
انقیاد انسانی دیگر قرار داد .این اصل همان طور که در مورد سیاهان
صادق است در مورد زنان نیز صدق میکند چرا که زنان نیز مانند
سیاهان «روح» دارند.
در فئودالیسم اروپایی که نظامی مرکب از مالک و زمیندار بود،
زنان و مردان با وظایف و حقوقی متفاوت اما در کنار یکدیگر کار

سودوكو 492
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :491
علی احسایی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

جناب آقای مهندس وحید خادمی

جناب آقای علی رهی

بــا نهایــت تاســف و تاثــر مصيبــت وارده را خدمــت شــما و خانــواده محتــرم
تســلیت عــرض مینماييــم.
از درگاه خداونــد ســبحان بــرای آن مرحــوم غفــران و رحمــت الهــی و بــرای
حضرتعالــی و دیگــر ســوگواران صبــر و شــکیبایی مســئلت مینماییــم.

مصیبــت درگذشــت پــدر گرامیتــان را
خدمــت جنابعالــی و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد منــان
بــرای آن مرحــوم غفــران و رحمــت الهــی
و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و
شــکیبایی آرزومندیــم.

همکاران مدیریت ارتباطات و فناوری ارتباطات

جناب آقای مهندس علی احمدیپور

مدیر محترم امور آب و فاضالب روستایی سیرجان
بدینوســیله انتخــاب شایســته شــما را بــه عنــوان مدیــر
برتــر در نهمیــن همایــش مدیرهــای آب و فاضــاب شــهرها و
شهرســتانهای کشــور کــه نشــان از لیاقــت و شایســتگی شــما
میباشــد ،تبریــک و تهنیــت میگوییــم .امیــد اســت بــا اســتعانت
از خداونــد منــان همــواره در ارایــه خدمــات شایســته و مطلــوب
بــه مــردم موفــق و پیــروز باشــید.

پرسنل آب و فاضالب روستایی شهرستان سیرجان

جناب آقای
مهندس سیدحسن اسماعیلپور
و خانواده محترم

قهرمانــی فرزنــد دلبندتــان «ســید احســان اســماعیلپور»
در مســابقات بینالمللــی کشــتی فرنگــی جوانــان را بــه شــما
تبریــک عــرض میکنیــم .ســامتی و موفقیــت او را از درگاه
خداونــد آرزومندیــم.

علی نجفآبادی ،شهردار نجفشهر
علی عزتآبادی ،مدیرعامل تعاونی مسکن سرافرازان دنیامهر سیرجان

میکردند اما گسترش منابع تولید موجب جداسازی کار زنان و مردان
شد و برای اولین بار اندیشهی «مرد نانآور» و «زن خان هدار» به وجود
آمد .اندیشهیی که زن را به لحاظ اقتصادی به مرد وابسته میکرد.
سرمای هداری در تحول و گسترش خویش در شکلگیری
حوزهی عمومی و حوزهی خصوصی نیز نقش داشته است .به شکلی
که سپهر عمومی متعلق به مردان است .حوزهیی که عقل ،آزادی،
مردساالری ،آموزش و خالقیت در قلمرو آن است .از سوی دیگر سپهر
خصوصی و حوزهی خانگی نیز قلمرو انحصاری زنان است و تولیدِمثل،
مادری و پیوندهای عاطفی و فرزندپروری را شامل میشود.
خرد و معرفت امری مردانه به حساب آمد در حالی که خرد
سامان دهنده ی وجود «بشر» است و شمول آن بر «فرد» است
نه «مرد»!
زن به خودی خود هویت ندارد و هویتش در آنچه که مرد
تعریف میکند ،معنا میشود .قوانین حمایتگرایانه از زنان میتواند
از میزان استثمار و عقبماندگی جامعه بکاهد .زنان را نباید به
عرصهی خصوصی منحصر دانست .در زمانهی حاضر با یک تردستی
شگفتآور ،زنان در نظریهی اجتماعی و سیاسی به گونهای به
حاشیه رانده شدهاند .و اینک زن مدرن ،زن از یاد رفته است .البته
در خاورمیانه خودفراموشی زنان مشهودتر است و به عواملی مثل
تعصبات کورکورانه و . .بستگی دارد.
امروزه هر چند زنان وضعیتشان به سوی تحول است اما به
شدت از «امتیاز»های منفی و نابرابر رنج میبرند.
با وجود آزادیهای تعریف شده ،این دنیا هنوز هم دنیاییست
که به قابلیتها و گرایشات مردانه تعلق دارد .مردان زیادی هنوز هم
بر آنند که با غرور خود به زنان بقبوالنند که خود را به مثابه «دیگری»
بپذیرند ،نه به عنوان«انسان» .باید برای پایان دادن به استبداد خانگی
و آنچه که برای یک زن غ مانگیز است ،ندایی سر داد.
با روشنبینی میتوان از این عادات کهنه و اینکه زن موجودی
حاصل تصادف است ،دوری جست .این بیعدالتی بزرگ در حق
کسانیست که نیمی از افراد بشر را تشکیل میدهند.

فروشگاهتجهیزاتورزشیکراس

ایــن فروشــگاه مفتخــر اســت کــه تجهیــزات
ورزشــی شــامل تردمیــل ،دوچرخــه ثابــت،
الپتیــکال و صندلــی ماســاژ را با اقســاط  12ماهه
بــدون بهــره ارایــه دهــد.

هلل سعیدی روبهروی
آدرس :خیابان آیتا 
مجتمعتجاریمهر

مدیریت و پرسنل
حمل و نقل سبک شرکت گهرترابر

..................................

با مجوز رسمی از اداره کل آموزش فنی و حرفهای کشور

هنرجومیپذیرد

..................................

خیابانخواجو-کوچهشهیدمحمودینیا()14

تلفن42234873 - 09361557348 :
موسس و مدیر :انتظامرضوی

به صورت نقد و اقساط

42261612 - 42264478

جناب آقای
مهندس سیدحسن اسماعیلپور
مدیر محترم پروژه جهاد نصر
کســب مقــام اول وزن  97کیلوگــرم جوانــان در مســابقات کشــتی
فرنگــی بینالمللــی جــام شــاهد توســط فرزنــد عزیزتــان سیداحســان
اســماعیلپور را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تبریــک عــرض
مینماییــم.

مدیر و کارمندان شرکت مسافربری عدل و آریاسفر سیرجان

