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اینچندنفر
برخی را از قطار انقالب پیاده کردیم که میتوانستیم پیاده نکنیم

ایسنا :رییسجمهور با تاکید بر حفظ وحدت و اتحاد ملی در آستانه ورود به چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب ،گفت :انقالب ما وقتی پیروز شد که همه با هم بودیم و در قطار انقالب مسافران فراوانی بودند البته
برخی زودتر از قطار پیاده شدند و برخی را هم از قطار انقالب پیاده کردیم که میتوانستیم پیاده نکنیم و
اکنونبایدهمهرابهقطارانقالبدعوتکنیم.اصالحطلب،اصولگرا،معتدل،همهتشکلهاواحزاببیایند
تا با هم باشیم .چون هزار دوست کم و یک دشمن زیاد است 40.سال بس است کینه را رها کنید .چند سال کینه وسخن ناروا گفتن؟

هنوز کاخنشینی و کوخنشینی در کشور وجود دارد

عصرایران :حجتاالسال موالمسلمین محسن غرویان گفت :ریشه همه مشکالت کشور
قدرتطلبی و هوای نفس و فاصله گرفتن از ارزشهای اخالقی است .هنوز هم فاصله
طبقاتی در کشور به همان تعبیر کاخ نشینها و کوخ نشینها وجود دارد که این مشکل
باید به وسیله اخالق و معنویت حل بشود.او گفت :به طور نسبی میتوانیم بگوییم که به
برخی از آرمانهای انقالب رسیدهایم ولی به هدف ایدهآل و نقطه مطلوب نرسیدهایم.

نباید گفتوگوی ملی را جدی گرفت

اعتمادآنالین:زیباکالمبابیاناینکه«اگرگفتوگویملیازجانبسپاه،شوراینگهبانوچهرههای
شاخص و تندروی اصولگرا مطرح شود باید آن را جدی گرفت» ،گفت« :اگر آقایان علم الهدی ،جنتی،
مصباحیزدیوجبههپایداریازگفتگویملیصحبتکنندنشانمیدهدکهاینمسئلهبرایاصولگرایان
جدی است ».صادق زیباکالم گفت« :دلیلش هم واضح است چون اصولگرایان که قدرت را در دست
دارند اساساًنیازی به گفتوگوی ملی و به دنبال آن آشتی ملی نمیبینند.آنها معتقدند دیگران به سمت مابیایند و مانند ما فکرکنند.

پیگیریهایمان به نتیجه نرسید

آفتاب :دستیار ویژه رییسجمهور در رابطه با پرونده دختران معترض به حجاب تأکید کرد :هنوز
پیگیریکهمنتجبهنتیجهبشودرانداشتیماماپیگیرهستیماطالعدقیقازبازداشتینداریماالآنچهدر
رسانهها اعالم شد .تا جایی که اطالع دارم اکثریت بازداشتشدهها آزادشدهاند البته پیگیر هستیم باقی
افراد هم آزاد شوند .شهیندخت موالوردی گفت :اینگونه پدیدهها علل مختلفی دارند که متناسب با آن
علل باید رفتار خود را تنظیم کنیم .نمیتوانیم حکم کلی دهیم باید دید این حرکات با چه هدفی صورت گرفته است.

معرفی کتاب

کتاب
«اندیشه سیاسی امامخمینی»

 پاسارگاد :کتاب اندیشهسیاسیامامخمینی(ره)
با تأکید بر سیاست خارجی نوشته « امیرحسین مرادپور
دهنوی» است و دانشگاه آزاد اسالمی با همکاری مرکز
انتشارات علمی واحد سیرجان آن را به چاپ رسانده است.
در این کتاب205صفحهای ،ماهیت سیاست خارجی دولت
اسالمیکهازمنظرامامخمینی(ره)ماهیتیفرهنگیوارزشی
دارد ،مورد بررسی قرار گرفته است .در فصل اول از فصول
پنجگانهاینکتاب،کلیاتیازمفهوماندیشهسیاسی،سیاست
خارجی و اجزای آن ،اهداف و ابزارهای سیاست خارجی،
فرهنگ و سیاست خارجی مورد بحث قرار گرفته است .در
فصلدومباعنواننقشفرهنگدرسیاستخارجیازدیدگاه

امام خمینی(ره) ،مورد
بررسی قرار گرفته
است .در فصلسوم
راهبردها و اهداف
سیاستخارجیدولت
اسالمی از دیدگاه امام
خمینی(ره)موردبحث
است .فصل چهارم ،ابزارهای سیاست خارجی دولت اسالمی
از دیدگاه امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار گرفته است و
در فصل پنجم :نتیجهگیری مباحث کتاب در باب ماهیت
سیاست خارجی دو دیدگاه مهم و رایج اریه شده است.

 پاسارگاد :تیم والیبال گلگهر قهرمان لیگ دسته اول والیبال جوانان کشور شد .مرحله نهایی مسابقات
والیبال قهرمانی باشگاه های دسته یک کشور رده سنی جوانان جام شهید «محسن حججی» که از  15بهمن
ماه در سیرجان آغاز شده بود ،جمعه با قهرمانی گل گهر سیرجان به پایان رسید .در این دیدار تیم های بیمه
رازی نور و گل گهر سیرجان در دیدار نهایی به مصاف یکدیگر رفتند و گل گهر با شکست سه بر دو حریف
برای اولین بار عنوان قهرمانی را به دست آورد.

یا دن ِوشت
 حجت ژاله :اول و دوم بهمن زادروز و سالمرگ
دو تن از خداوندگاران زبان است .اولی فردوسی معمار کاخ
سخن و دومی ابوالحسن نجفی ادیب معاصر و پیرایشگر
سختکوش ذهن و زبان .امسال اما هفته اول بهمن در
سیرجان با مناسبت دیگری همراه بود؛ بزرگداشت و یادکرد
مرحوم محمدحسین کوچکی .از این رو «یادنوشت» از پیوند
رازناک «بهمن» با زبان نقبی میزند به روزنامهنگاری ادبی
زندهیاد آقای کوچکی که فردوسی وار دادخواه و خِرد َورز بود
و نجفیطور اصیل و دقیق.
یادداشتنویسی مطبوعاتی ژانری ادبی-هنری است که
رسانه مکتوب را در انتقال پیام به قصد پرورش شهروند و
ارتقای فرهنگ عمومی یاری میدهد؛ و عالوه بر این به قول
مرحوم کوچکی در یکی از بهترین یادداشت-هایش «کاربردی
از ادبیات در متن زندگی روزمره» است .یادداشتنویس ذهن
و زبان جامعه را میگسترد و ویراستار خطاهای فکری و زبانی
را میپیراید .آنچنان که فردوسی اسلوب زبان را استوار
میکند و اندیشه بنیاد مینهد؛ و آنطور که ابوالحسن نجفی
با کتاب مشهورش «غلط ننویسیم» وسواس ویراستاری را
بر وسوسهی بازیِ سبکسرانه با زبان چیره میکند .مرحوم
کوچکی در آن یادداشت مینویسد« :به نظر میرسد نثر
جدید آنطور که باید و شاید به مخاطبین شناسانده نشده
است ...امروزه در کتب درسی حداقل در جنبهی کاربردی

 رضا مسلمیزاده
محمدعلی جوشایی پس از
حدود پنج سال از معاونتهنری
اداره کل ارشاد به کنج خلوت
شاعران ه خویش خزید .این خبر
برای اهالی هنر استان کرمان
یک فاجعه است؛ از جنس «ثلمة
الیسدها شیء» .البته عمر جوشایی دراز باد و چشمهی طبع
شاعریاش جوشان .وه که چه دشوار راهی پیش روی کسی
است که جانشین او در این پست میشود .حقا که دست
به کار خطرناکی میزند که تنها از جنون برمیخیزد ،خواه
جنون قدرت باشد یا جنون خدمت .خود جوشایی هم البته
در زمرهی مجانین خدمت است .سیدجواد جعفری اگر یک
کار خوب در دوران مسندنشینیاش در اداره کل فرهنگ
و ارشاد استان کرمان کرده باشد ،بهکارگیری تعدادی از
هنرمندان جوان استان در این اداره است .جوشایی یکی از
این به دامافتادگان گریزپا است که سیدجواد جعفری او را
به زرند فرستاد .جوشایی کارش را از کانون هنر شهرستان
زرند آغاز کرد که اندکی پس از آن به بافت آمد و سکان
ادارهی ارشاد بافت را به دست گرفت .حضور جوشایی در
بافتوهمنشینیاشباحمیدکاشانیروزهایدرخشانتئاتر
شهرستان بافت را رقم میزند تا آن زمان که لرزش زمین
بم را فرومیریزد و چه کسی الیقتر از جوشایی که بر آوار
زادگاه خویش در روزهای سخت پس از زلزله بنیان تازهیی از
فرهنگ و هنر بنا کند .در نیم هراه این بنا ،دولت احمدینژاد
که بر سر کار آمد ،جا برای خدمت جوشایی تنگ شد .او هم
باید  8سال مهرورزی را در حاشیه و عزلت میگذراند تا زمانه
ایشان به سرآید و فرصت دوبارهیی برای تالش مهیا شود.
حضور جوشایی در معاونت هنری ادارهکل ارشاد
کرمان فرصتی مغتنم برای اهالی فرهنگ و هنر بود که

شاید برای قدرشناسی آن باید اندکی زمان بگذرد .راز
توفیق امثال جوشایی و قراری و نیکنفس و میرافضلی
یک نکته بیش نیست .برای مدیریت در عرصههای هنری
یا باید هنرمند باشی و دستی در تولید هنر داشته باشی و
یااینکههنرشناسباشیومخاطبجدیآثارهنری.البته
هر هنرمندی الجرم در تعامل با دیگر هنرمندان مخاطب
هنر هم هست و جوشایی پیش و بیش از آن که مدیر
باشد ،هنرمند شاعری است که از خستگی میز معاونت
هنری به خلوتگه شاعری پناه برده است.

به گمانم آنچه جان این شاعر عاشق را خست ،نه تقاضا و
توقعاهلهنرکهجفایدگراناست.اوغرولندهایجامعهی
نقنقوی هنرمندان کرمان را با رویی گشاده شنوا بود و خم
به ابرو نمیآورد اما تحمل کارشکنیهای هنرناشناسان
پرمدعا کاری نیست که از امثال جوشایی برآید .دریغا که
هنرناشناسان چون طبل غازی بلندآوازه و میانتهیاند و
به لطف شارالتانیسم بیپروای خویش توان بسیاری برای
مانعتراشی بر سر راه هنر و هنرمند دارند .حاال هنرمندان در
برابر این شارالتانهای عاری از هنر پناه و پشتیبان بزرگی را
از دست دادهاند و بر این فاجعه چه باید کرد؟
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ادبیات دیگر پرداختن تنها به نثر بیهقی ،مبالغه فردوسی،
تغزل حافظ ،عرفان مولوی و شناخت حقیقت و مجاز و...
کافی نیست بلکه این ضرورت به شدت احساس میشود
فراگیران با مقولههایی از قبیل فیلمنامه ،نمایشنامه ،مقاله،
داستان ،نقد تحلیل و توصیف نیز آشنایی الزم داشته باشند».

صدالبته شناساندن نثر معاصر ،صحیح خواندن ،صحیح
نوشتن و درست اندیشیدن از رسالتهای روزنامهنگاری
ادبی است .آنچه بیش از هر چیزی وجهه همت مرحوم
کوچکی در دهه پایانی عمرشان بود؛ یادداشتنویسی
خبره و ویراستاری دقیق ،در یک دست «شاهنامه» و
در دست دیگر «غلط ننویسیم» .یادداشتهای استوار
و دقیقش تا همیشه نمونهای از روزنامهنگاری ادبی و
کاربردیسازی ادبیات خواهد ماند.

 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :501
محمدصادق ابراهیمی

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.

قابلتوجه

سرمایهگذاران و خریداران ملک در سیرجان
ـارراه
ـع در نبش چهـ
ـاری واقـ
ـک تجـ
ملـ
ـازه
ـاب مغـ
ـیرجان دارای  3بـ
ـه سـ
مهدیـ
ـا قیمت
ـند مالکیت بـ
ـا سـ
ـه بـ
در  2طبقـ
کارشناســی بــه فــروش میرســد.
شــامل :ســوپر ســاالر ،گل اللــه،
ـروس
ـاس عـ
ـزون لبـ
مـ

جهــت هماهنگی بــه صرافی ســیرجان واقع در
چهارراه اشــکذری مراجعه نمایید.
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«هو مددا علی علی»

داند که متاع ما کجاییست
آنکس که ز شهر آشناییست
بـه اطالع عـموم مـردم نجیب سیـرجان و منـطقـه قـهستـان میرســانیم
به منــاسبت ارتــحال اســوهی شـجــاعت دیــارمــان شادروان

«قطبی»

مراســم ترحیمــی روز دوشــنبه صبــح و عصر  96/11/23در مســجد
صــدرزاده و مراســم شــب هفــت در کــران جمعــه  96/11/27از
ســاعت  3برگــزار میگــردد.
طوایف ستودهنیا کرانی و شجاعپور

