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ـــم:  ـــتید؟ گفت ـــی هس ـــما ک ـــد: ش ـــن گفتن ـــه م ـــا ب آق
ــدا... میبـــدی. گفـــت: پـــس عینکـــت  ــید اسـ      سـ
ـــه  ـــت ک ـــپس گف ـــدن. س ـــرد خندی ـــا ک ـــت؟ بن کجاس
ــم در  ــی؟ گفتـ ــه کار می     کنـ ــتی و چـ ــا      هسـ کجـ

میبـــد هســـتم. 

ــت  ــی، حقیقـ ــام خمینـ ــر، امـ ــزارش حائـ ــه گـ بـ
همیشـــه زنـــده ای اســـت کـــه شـــکل گیری 
ـــاش و  ـــا ت ـــران ب ـــامی در ای ـــزرگ اس ـــاب ب انق
ـــی  ـــید. انقاب ـــر رس ـــه ثم ـــر وی ب ـــدت بی نظی مجاه
ــم زد و  ــه هـ ــا را بـ ــی دنیـ ــادالت تاریخـ ــه معـ کـ
ـــا  ـــان را ب ـــده در جه ـــه ش ـــلطه گری نهادین ـــد س رون

ــرد. ــه کـ ــدی مواجـ ــتی جـ بن بسـ

حائـــر، بـــه مناســـبت ســـالگرد پیـــروزی انقـــاب 
اســـامی، بـــه بازخوانـــی بخـــش کوتاهـــی از 
خاطـــرات شـــنیدنی و خواندنـــی مرحـــوم حجـــت 
االســـام والمســـلمین ســـید اســـدا... امامـــی 
میبـــدی مـــی پـــردازد. ایـــن ســـید بزرگـــوار در ده 
ســـالی کـــه امـــام خمینـــی)ره( بـــه نجـــف تبعیـــد 
شـــدند، از نزدیـــک از محضـــر معظـــم لـــه کســـب 
ـــا  ـــک ب ـــاط نزدی ـــن ارتب ـــل ای ـــود و حاص ـــض نم فی

امـــام)ره( خاطـــرات زیبایـــی اســـت کـــه ایشـــان 
ـــمی، آن را  ـــه ای غیرس ـــل کتابچ ـــش، ذی ـــی پی مدت

بـــه رشـــته تحریـــر درآورده اســـت.

ــه  ــار بـ ــد بـ ــروزی انقـــاب چنـ » …  پـــس از پیـ
ـــه  ـــا ب ـــه آق ـــی ک ـــل وقت ـــم. اوای ـــان رفت ـــدن ایش دی

قـــم آمدنـــد بـــه دیدنـــش رفتـــم.  
  در آن ســـفر پـــدرم و اهـــل علـــم و امـــام جمعـــه 
ـــا  ـــاب آق ـــل انق ـــردم. اوای ـــودم ب ـــا خ ـــم ب ـــد را ه میب
  )علی اکبـــر( محتشـــمی رئیـــس دفتـــر بـــود. بـــه او 
گفتـــم: می     خواهـــم پهلـــوی امـــام بـــروم. گفـــت: 
بایـــد   وقـــت بگیـــری. گفتـــم: چـــه طـــور وقـــت 
بگیـــرم؟ گفـــت: اآلن آقایـــان علمـــای هنـــد نـــزد 
آقـــای      خمینـــی هســـتند. پـــس از اتمـــام جلســـه 

ماقـــات آن هـــا، شـــما داخـــل برویـــد.

خاصـــه، پـــس از      مدتـــی وارد شـــدیم ابتـــدا آقـــا 
ـــی     زدم،  ـــک م ـــف عین ـــون در نج ـــناخت چ ـــن را نش م
ـــدارم آن را  ـــی ن ـــه آن احتیاج ـــدم ب ـــون      دی ـــا چ بعده
ـــی  ـــما ک ـــد: ش ـــن گفتن ـــه م ـــا ب ـــتم. آق ـــار گذاش کن
هســـتید؟ گفتـــم:      ســـید اســـدا... میبـــدی. گفـــت: 
پـــس عینکـــت کجاســـت؟ بنـــا کـــرد خندیـــدن. 

ــه کار  ــتی و چـ ــا      هسـ ــه کجـ ــت کـ ــپس گفـ سـ
ــتم.  ــد هسـ ــم در میبـ ــی؟ گفتـ می     کنـ

  یـــک بـــار هـــم در ســـفری دیگـــر بـــه قـــم ســـه 
ـــت  ـــان گف ـــردم. ایش ـــا ب ـــرای آق ـــدی ب ـــوی میب زیل
ـــه روی  ـــود ک ـــی ب ـــدارم. پتوی ـــو کار ن ـــا زیل ـــن   ب م
ـــر کاری  ـــتم و ه ـــا نشس ـــد آنج ـــه بودن ـــی انداخت موکت
     کـــردم زیلوهـــا را قبـــول نکـــرد. فقـــط ده هـــزار 
ـــول  ـــه قب ـــان دادم ک ـــه ایش ـــام ب ـــهم ام ـــان س توم

ـــش.  ـــل جیب ـــتم داخ ـــم گذاش ـــن را ه ـــرد.   ای ک

ــان  ــوروز خدمتشـ ــام نـ ــر در ایـ ــار دیگـ ــک بـ   یـ
ـــی     روی؟  ـــد م ـــه میب ـــت: ب ـــن گف ـــه م ـــا ب ـــیدم. آق رس
ــه  ــی بـ ــرود وقتـ ــادت نـ ــت: یـ ــه. گفـ ــم: بلـ گفتـ
ـــه  ـــط ب ـــو فق ـــا بگ ـــردم آنج ـــه م ـــیدی ب ـــد رس میب
جمهـــوری اســـامی رأی بدهنـــد. گفتـــم: َچشـــم. 

ـــیدم.  ـــان رس ـــاران خدمتش ـــم در جم ـــه ه ـــک دفع   ی
ـــت  ـــی   خدم ـــورت خصوص ـــه ص ـــم ب ـــم می     خواه گفت
ـــی  ـــما ک ـــه ش ـــت ک ـــتیانی گف ـــای آش ـــم. آق ـــا برس آق
هســـتی کـــه می     خواهـــی خصوصـــی خدمـــت آقـــا 
برســـی؟ گفتـــم: مـــی     روی پیـــش آقـــای خمینـــی 

ــد  ــدی   می     خواهـ ــدا... میبـ ــید اسـ ــی سـ و می     گویـ
ـــه داخـــل رفـــت و برگشـــت  ـــد. او ب ـــوی شـــما بیای پهل
ـــل  ـــه داخ ـــد. ب ـــد بیای ـــا فرمودن ـــت: آق ـــن گف ـــه م و ب
ــا  ــش آقـ ــتر پیـ ــر بیشـ ــار نفـ ــه ـ چهـ ــم، سـ رفتـ
ـــا  ـــه آق ـــد   ک ـــده بودن ـــر آم ـــر و پس ـــد. دو دخت نبودن
عقدشـــان را جـــاری کنـــد. آقـــای خمینـــی صیغـــه 
ایجـــاب را جـــاری کـــرد و شـــیخ حســـن صانعـــی، 
ـــروس و  ـــد آن ع ـــه عق ـــف، صیغ ـــیخ یوس ـــرادر ش ب
ـــت[  ـــیدند:      وارد ]ثب ـــا پرس ـــرد. آق ـــاری ک ـــاد را ج دام
ـــد:  ـــا فرمودن ـــه. آق ـــد: بل ـــواب دادن ـــده؟ ج ـــر ش محض

ـــد.  ـــم باش ـــه     اش محک ـــد پای بای

گزیده ای از خاطرات مرحوم سید اسدا... امامی از امام خمینی

امام فرمود به مردم میبد بگو به جمهوری اسالمی رای بدهند

شهیدِ انقالبشهیدِ انقالب
گفتگو با برادِر امین ا... زاهدی در مورد تنها شهید مبارزات انقالبی علیه رژیم منحوس پهلوی در شهرستان میبد )صفحه دو(گفتگو با برادِر امین ا... زاهدی در مورد تنها شهید مبارزات انقالبی علیه رژیم منحوس پهلوی در شهرستان میبد )صفحه دو(
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آیت ا...اعرافی را با ماشین ژیانش به دیدار رهبری می بردآیت ا...اعرافی را با ماشین ژیانش به دیدار رهبری می برد
اولین شهید انقالب شهرستان میبد در بیان برادرش؛ 

علـی زاهـدی بردار شـهید امیـن ا... زاهـدی در گفتگو 
بـا خبرنـگار  میبـد خبـر دربـاره تنهـا شـهید انقـاب 
اسـامی در میبد بیان داشـت: شـهید امیـن ا... زاهدی 
کـه دربیـن خانـواده و دوسـتان بـه تقـی معـروف بود 
در سـال 1331 در در شهرسـتان گلـوگاه و در خانـواده 
ای مذهبـی بـه دنیـا آمـد. از همـان دوران کودکـی 
باهـوش و کنجـکاو بـود، بـه طـوری کـه حـرکات و 
گفتـار او بـا سـن و سـالش مغایر بـود. دوران دبسـتان 
را همـراه بـا خانوده در شـهرهای مختلـف گذراند و در 
دبیرسـتان بازرگانـی گرگان موفـق به اخذ دیپلم شـد.

وی افـزود: شـهید در حیـن درس خوانـدن در گـرگان 
به واسـطه  کـه  داشـت  هـم  سیاسـی  هـای  فعالیـت 
همیـن فعالیتهـا بـه او اجـاز کار در نهادهـای دولتـی 
را ندادنـد. اولیـن فعالیـت علنـی امین ا... در عاشـورای 

سـال 1351 رقـم خـورد. در آن 
دوسـتانش  همـراه  بـه  او  روز 
یـک پرچـم بـا عبـارت َهْیَهـاَت 
را در دسـت گرفتـه  لَّـة  الِذّ ِمَنّـا 
و بـر علیـه حکومت ستمشـاهی 
شـعار دادنـد. مامورین بـا اطاع 
از ایـن برنامه جهت دسـتگیری 
آنهـا  ولـی  کردنـد  اقـدام  آنهـا 
کننـد.  فـرار  کـه  توانسـتند 
علـی زاهدی با اشـاره بـه اینکه 
برادرش پس از آن ماجرا توسـط 
سـاواک شناسایی و دستگیر شد، 
ادامـه داد: پس از آن ماجرا امین 
ا... توسـط سـاواک شناسـایی و 
بـه سـاواک سـاری منتقـل می 
شـود کـه در آنجا شـکنجه های 
فراوانـی مـی بینـد و حیـن ایـن 
شـکنجه ها پرده گـوش چپ او 
نیـز پاره می شـود. پـس از چند 
روز شـکنجه وقتـی سـاواک بـه 
ایـن نتیجـه می رسـد کـه نمی 
تواند از او حرفی بکشـد او را آزاد 
مـی کند و از امیـن ا... تعهد می 
گیرنـد کـه هر ماه خـودش را به 

سـاواک معرفـی کنـد. در طـول ایـن مـدت امیـن ا... 
بارهـا مـورد ضـرب و شـتم مامـوران قـرار مـی گیرد.

بـه  شـهید  هجـرت  دربـاره  زاهـدی  شـهید  بـرادر 
شهرسـتان میبـد اظهـار داشـت: شـهید پـس از پایان 
تحصیـات و ازدواج بخاطـر اینکـه تحت نظر سـاواک 
بـود و در آنجـا شـناخته شـده بـود تصمیـم مـی گیرد 
بـه میبـد  بـه همـراه خانـواده  ادامـه فعالیتهـا  بـرای 
کـه محـل کار پـدر بـود، هجـرت کنـد. پـدر کارمنـد 
شـهرداری بود و در سـال 13۴9 به واسـطه رفقتی که 
بـا فرمانـدار اردکان داشـت بـه میبـد آمده و حسـابدار 
شـهرداری میبـد شـده بـود. شـهید زاهـدی در میبـد 
بعنـوان دبیر تایپ و ماشـین نویسـی در دبیرسـتانهای 
نوبنیاد میبد و شـرف اردکان مشـغول به کار می شـود.

علـی زاهـدی در مـورد فعالیتهـای بـرادرش در میبـد 
ابـراز داشـت: شـروع فعالیـش در میبـد همـراه شـد با 
اعرافـی  ا...  آیـت  بـا مرحـوم  ارتبـاط وی  آشـنایی و 
کـه ایـن روابـط کـم کـم گسـترش یافـت تـا جاییکه 
شـهید آیـت ا... صدوقـی و مرحـوم آیـت ا... خاتمـی 
نیـز او را مـی شـناختند در ادامـه فعالیتهـا نیـز بـا آیت 
ا... مشـکینی نیـز ارتبـاط برقـرار کردند. ارتباط ایشـان 
بـا مرحـوم آیت ا... اعرافـی به اندازه ای بود که شـهید 
زاهـدی بـه همـراه مرحـوم آیـت ا... اعرافـی و دو نفر 
دیگـر با ماشـین ژیانش به دیـدار مقام معظـم رهبری 

و راشـد یـزدی کـه در ایرانشـهر تبعیـد بودنـد، رفتند.
وی دربـاره مهمتریـن فعالیتهـای انقابی بـرادرش در 
میبـد گفـت: شـهید زاهـدی نقشـی مهـم در برپایـی 
آمـوزان و معلمـان و  دانـش  آگاه کـردن  تظاهـرات، 
بویـژه چـاپ و تکثیـر اعامیـه داشـت. شـهید زاهدی 
در آن زمـان انجمـن اسـامی فرهنگیـان میبـد را در 
جهـت آگاه سـازی معلمین و دانش آمـوزان راه اندازی 
و خـودش مسـئول آن بـود. امیـن ا... در خانـه اجـاره 
ای خـود اعامیـه هـای امـام خمینـی)ره( را چـاپ و 
تکثیـر مـی کـرد و پـس از مدتـی بخاطـر تهدیدهای 
ایـن تهدیدهـا سـاواک در  از  سـاواک کـه در یکـی 
تمـاس تلفنـی بـا او گفتـه بودنـد »تو شناسـایی شـده 
ای و کاری نکـن کـه تـورا مصرف کنیم« مجبور شـد 
دسـتگاه چـاپ و تکیـر اعامیـه را در روسـتای نیوک 

مسـتقر کنـد و ازآنجـا بـه ایـن فعالیتـش ادامـه دهـد.
صدوقـی  ا...  آیـت  شـهید  داد:  ادامـه  زاهـدی  علـی 
آمـد  برایشـانم مـی  امـام  از  را کـه  اطاعیـه هایـی 
بـرای تکثیـر بـه امیـن ا... مـی داد و حتـی در انتشـار 
و صـدور اعامیـه هـای خودشـان نیـز به دلیـل اینکه 
شـهید زاهـدی از انشـای خوبـی برخـوردار بـود با وی 
همـکاری و مشـورت مـی کردنـد. جالـب اینجاسـت 
اطاعیـه هـای جدیـدی کـه بـرای آیـت ا... صدوقی 
مـی آمـد انقابیـون تهـران و قـم نداشـتند که شـهید 
زاهـدی آنهـا را در میبـد تکثیر و برای آنها ارسـال می 
کـرد. یـادم هسـت که پـدر برای سـفر به قـم از امین 
ا... خواسـت تـا ماشـین را آمـاده کنـد امیـن ا... پس از 
آمـاده سـازی ماشـین در هنـگام حرکت پـدر نامه ای 
بـه او داد و از او خواسـت تـا ایـن نامـه را نخوانـد و به 
دسـت پسـر عمویمـان کـه روحانـی و از مبارزیـن بود 
برسـاند. بعدهـا پـدر از زبـان پسـر عمـو متوجـه شـده 
بـود کـه آخریـن اعامیـه امـام از پاریس توسـط امین 
ا... در ماشـین جاسـازی و بـرای قم ارسـال شـده بود.

برادر شـهید بـا بیان اینکه امین ا... کمتـر خانواده را در 
جریـان فعالیتهایش قرار می داد، اذعان داشـت: شـهید 
بخاطـر اینکـه خانـواده توسـط مامـوران ستمشـاهی 
مـورد آزار و اذیـت قـرار نگیرنـد و مبـادا اطاعاتـی لو 
بـرود کمتـر ازفعالیتهایی کـه انجام می داد بـه خانواده 

چیـزی مـی گفـت حتـی بـه خاطـر تهدیدات سـاواک 
مجبـور شـد همسـر و دو دختـرش را بـه منـزل پـدر 
 17 خونیـن  راهپیمایـی  در  زاهـدی  شـهید  بفرسـتد. 
شـهریور در میـدان شـهدا حضـور داشـت و تعریـف 
کـرد که پـس از بـه رگبار بسـتن مردم مظلوم توسـط 
مامـوران بخاطـر ازدحام در جـوی کنار خیابـان افتادم 
و چنـد تـن نیـز کـه تیـر خـورده و شـهید شـده بودند 
روی مـن قـرار گرفتند ماموران پس از بررسـی اجسـاد 
فکـر کردنـد مـن نیـز کشـته شـده ام امـا بعد توسـط 
مـردم پس از برداشـتن جنازه ها از جـوی بیرون آمدم.
وی افـزود: یکـی از فعالیتهـای بارز ایشـان راه اندازی 
تظاهـرات بانوان یکمـاه قبل از شـهادتش در میبد بود 
کـه هیـچ مـردی در آن شـرکت نداشـت و بـرای این 
منظـور در خیابـان امـام از پـارک فلسـطین تـا فلکـه 

شـهرداری ابتـدای هـر کوچـه یکـی از محصانش را 
گمـارده بـود تا مـردی به خیابـان نیایـد. وی و مرحوم 
آیـت ا... اعرافـی فقـط در ایـن راهپیمایـی بـا شـکوه 
حضـور داشـتند. یکـی دیگـر از برنامـه هـا تظاهـرات 
در جلـوی مدرسـه فیضیـه قـم بـه همـراه پسـر عمـو 
و سـایر روحانیـون مبـارز بـود کـه شـهید زاهـدی را 
سـر دسـت گرفتـه بودنـد و او بـا یـک چاقـو کـه در 
دسـتش بـود شعار»قسـم بـه خـون شـهدا شـاه تـو را 
مـی کشـیم« را سـرداده بودنـد کـه توسـط ماموریـن 
مـورد تعقیـب قـرار گرفتـه بودنـد و امیـن ا... توانسـته 
بـود بـا تعویـض لبـاس از دسـت مامـوران فـرار کنـد.
علـی زاهـدی در مورد شـهادت برادرش اظهار داشـت: 
خواهـرم برایـم تعریف کرد شـب تاسـوعای سـال 57 
بـود کـه توسـط عـده ای، نمازگـزاران مسـجدی در 
روسـتای شمسـی بـه گلولـه بسـتند و متـواری مـی 
شـوند کـه در ایـن ماجـرا دو نفـر از نمازگزاران شـهید 
مـی شـوند. خبـر ایـن ماجـرا بـه گـوش امیـن ا... می 
رسـد و ایشـان بـا تعـدادی دیگـر از دوستانشـان رد 
السـتیکهای مهاجمیـن را دربیابان تا پاسـگاه اشـکذر 
دنبـال مـی کننـد. روز تاسـوعا بـا وجـود اینکـه امیـن 
ا... وضعیت جسـمانی مناسـبی نداشـت غسـل شهادت 
کـرده و از منـزل بیـرون مـی رود و هنـگام غـروب 
بـا وضعیـت جسـمانی بدتـر کـه تـب هـم داشـت بـه 

صـرف  و  اسـتراحت  سـاعاتی  پـس  آیـد  مـی  خانـه 
غـذا دوبـاره غسـل شـهادت کـرده و بیـرون مـی رود. 
بیـان داشـت:  زبـان همسـر شـهید  از  ادامـه  وی در 
خواهـر بـزرگ امیـن  ا... کـه منـزل پـدرش زندگـی 
مـی کـرد، بـه مـن گفـت »بیـا منـزل خواهـر دیگرم 
برویم، شـاید شـوهرخواهرم از او خبری داشـته باشـد. 
از  خبـری  و  می آینـد  عـزاداری  دسـته های  کمکـم 
بـرادرم نیسـت.« ما بـه منـزل خواهر دیگـرش رفتیم. 
آنجـا متوجـه شـدیم شـوهر خواهـرش مریض اسـت. 
قرارشـد خواهـر بـزرگ شـهید بـه همراه شـوهرش به 
منـزل مـا برونـد و از آنجـا داروی قلـب بـرای مریض 
بیاورنـد. مـن جـرات نکـردم بـروم، چـون خانـه  مـان 
تحت نظـر سـاواک بـود. کمـی بعد صـدای فریـادی از 
پشـت در حیـاط شـنیده شـد کـه مـی گفـت: زاهـدی 
را کشـتند،  زاهـدی  را کشـتند، 
بعـد از آن فهمیـدم کـه وقتـی 
شـوهرش  و  خواهرشـوهرم 
بـه منـزل مـا میرونـد، ماشـین 
امیـن ا... را جلـو در مـی بیننـد 
شـب  او  کننـد  مـی  تصـور  و 
گذشـته را آنجـا سـپری کـرده 
اسـت. بعـد کـه وارد خانـه مـی 
شـوند، بـا صحنـه ازهـم پاشـید 
گـی و بـه  هـم ریختگـی خانـه 
مواجه می شـوند. خواهر شـهید 
سراسـیمه مـی شـود و دوبـاره 
بیـرون می آیـد و داخل ماشـین 
پیکـر  کـه  کنـد  مـی  نـگاه  را 
مثلـه شـده شـهید روی صندلی 
عقـب آن بـوده چـون پالتویـش 
بودنـد  انداختـه  بدنـش  روی  را 
و چشـمهایش نیـز باز بـوده، در 
ابتـدا تصـور مـی کنـد بـرادرش 
خوابیـده امـا بعد متوجـه حقیقت 
ماجـرا مـی شـود و یـک نفـر را 
می فرسـتد تا ما را خبـردار کند.
علـی زاهـدی از آن روز گفـت: 
را  شـهید  چـاک  چـاِک  جسـد 
صبح عاشـورا مقابل منزلش و در ماشـینش پیدا کردند. 
ایـن خبـر در شـهر و اسـتان پیچیـد و مرحوم آیـت ا... 
خاتمـی و اعرافـی)ره( و تمام دسـته های روز عاشـورا 
جلـوی منـزل شـهید اجتمـاع کردنـد، سـپس خانـواده 
پیکـر شـهید را تحویـل گرفتـه و بـه پزشـک قانونـی 
اردکان انتقـال دادند. پزشـک قانونی کـه فردی هندی 
بـود بـه خانواده گفـت این فـرد در اثر درگیری شـدید 
کشـته شـده ولی من ایـن را نمـی توانم بنویسـم. بعد 
از تشـییع جنـازه در اردکان و میبـد پیکـر شـهید طبق 
وصیتش به سـوی زادگاهش شهرسـتان گلوگاه انتقال 
دادنـد و مـردم خـوب گلـوگاه علیرغم کنترل سـاواک 
و مامـوران شـاه پیکـر مطهـر این شـهید را تا مسـجد 
علـوی تشـییع کردنـد و سـپس در امامزاده حبیـب ا... 
در هشـت کیلومتـری شهرسـتان گلـوگاه کـه گلـزار 
شـهدای دفـاع مقـدس نیز هسـت بـه خاک سـپردند.
وی در پایـان بـا بیـان اینکـه شـهید زاهـدی انسـانی 
رئـوف، مـودب، خانـواده دوسـت و مقیـد بـه مسـایل 
دینـی و اسـامی بـود، خاطرنشـان کـرد:  مـردم قـدر 
مـی  مشـکل  دچـار  گرنـه  و  بداننـد  را  خـون شـهدا 
شـویم. اگـر کمی و کاسـتی در جامعه هسـت اشـکال 
از خودمـان اسـت مـا ایرانـی و اسـامی هسـتیم بـا 
کـه  خداونـدی  ایمانـی  و  قـدرت  و  باسـابقه  تمدنـی 
داشـت. نخواهنـد  را  مـا  بـا  مقابلـه  تـوان  دشـمنان 
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محمـد اسـماعیلی: رئیـس محتـرم جمهـور در جلسـه هیئت 
دولـت تمـام قـد  از اقـای آذری جهرمـی حمایـت و تاکیـد 
کردنـد که پهنـای باند باید در کشـور افزایش  یابـد. در همین 

خصـوص نکاتـی وجـود دارد کـه بـه آن مـی پردازیم؛
قبـل از هـر چیز یـاداور می شـویم که همـه ما از پهنـای باند 
بیشـتر و سـرعت بـاالی اینترنـت لـذت می بریـم خصوصـا 
کسـانی کـه تجربه تلـخ دانلود هـای چند سـاعته را در حافظه 
خـود بـه یـادگار دارند. ولی داسـتان پهنـای بانـد واقعیت های 

دیگری هـم دارد.
جنـاب اقای روحانی سـئوال ما این اسـت کـه اختصاص پهنای 
باند به یک شـبکه اجتماعی که تنظیمات آن در خارج از کشـور 
اسـت و با وقاحت و بی شـرمی با گذاشـتن یک عکس از سردار 
شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی کل صفحه شـما را می بنـدد چه 

معنایـی جز وادادگـی  و کمک به جریان نفـوذ دارد ؟
شـاید الزم باشـد برای تقریـب ذهن  قانون ظـروف مرتبطه را 
کـه در کاس هـای فیزیـک دبیرسـتان خوانـده ایـم، یک بار 
دیگـر مـرور کنیـم. وقتـی  دو تانـک اب  در کنـار هم داشـته 
باشـید کـه در یکی  10 لیتـر آب و در دیگـری  1000 لیتر آب 
ذخیـره شـده باشـد اگر بـا یک  لولـه ایـن دو ظـرف را به هم 

مرتبـط کنید چـه اتفاقـی می افتد؟
بـه محض برقـراری ارتباط اب از ظرف هزار لیتری با سـرعت  
بـه تانـک 10 لیتـری منتقـل مـی شـود و هـر چه لوله شـما 
کالیبر بیشـتری داشـته باشـد اب موجود در تانـک هزار لیتری  
با سـرعت بیشـتری بـه تانک دیگـر منتقل می شـود. حال اگر 
مقـدار اب در دو تانک تقریبا مسـاوی باشـد تبـادل صورت می 
گیـرد یعنـی اب موجود در دو تانک با یکدیگر مبادله می شـود.

حـال تصـور کنیـد در شـرایطی که در کشـور حجـم تولیدات 
فرهنگـی بسـیار انـدک و غیـر قابل مقایسـه بـا دنیـای خارج 
اسـت و بودجـه هـای کانی که بـه این حوزه اختصـاص داده 
شـده اسـت خوب مدیریـت نمی  شـود راه ارتباطی  بـا دنیای 
بیرون هر روز بیشـتر و بیشـتر شـود.دقیقا همین اتفـاق قانون 
ظـروف مرتبطـه تکرار می شـود و اتفاقی می افتد کـه االن در 
فضـای مجازی شـاهد آن هسـتیم. یعنی  هر ان چـه در دنیای 
خـارج از مرزهـای ما تولید می شـود به اسـانی در حـال انتقال 
بـه داخل کشـور اسـت. به طـوری که هـم اکنـون نزدیک به  
700 عنـوان سـریال خارجی و 20 هزار فیلم سـینمایی در ژانر 
هـای مختلـف بـدون هیچ گونـه ممیـزی  در کشـور در حـال 

بازپخش اسـت.
جنـاب اقـای روحانـی در کنار حمایـت از افزایش پهنـای باند به 
ایـن نکته نیز اشـاره کردند که بایـد کار فرهنگی کنیم  و ما هم 
کاما موافق هسـتیم. ولی  ایشـان به عنوان عضو شورای عالی  
انقاب فرهنگی و شـورای عالی فضای مجازی وبه عنوان یک 
مقام مسـئول فرهنگی قبل از سـینه سـپر کردن برای افزایش 
پهنـای بانـد  اول از همه گزارشـی  از وضعیت تولیدات فرهنگی 

در 7 سـال گذشته ارائه کنند.
ظاهـرا منظور ایشـان از افزایـش پهنای باند همـان ارتباط یک 
سـویه فرهنگـی اسـت کـه نتیجـه ای  جـز تباهـی و ویرانـی 
فرهنگ ایرانی اسـامی در پی نداشـته اسـت و نتیجه عینی آن 
را هـم  در راهـرو هـای دادسـراها و افزایش تعداد طـاق و انواع 

خشـونت های خیابانی قابل مشـاهده اسـت.
جنـاب رئیـس جمهور بفرماینـد در زمینه راه اندازی شـبکه ملی 
اطاعـات کـه ایـن همـه رهبر معظـم انقـاب و کارشناسـان 
فرهنگـی در مـورد ضـرورت ان سـخن گفتـه اند چـه اقداماتی 
انجـام داده انـد؟ گمـان مـی رود در مورد شـبکه ملـی اطاعات 
نیز تصور ایشـان در کشـیدن سـیم و کابل به مناطق دوردسـت 
خاصـه مـی شـود و در حـوزه خدمـات فرهنگـی و تولیـدات 

فرهنگـی نظـر خاصی  از ایشـان نشـنیده ایم. 
وزیر محبوب شـما گزارشـی بدهند از تعداد سـرور هایـی که در 
اختیـار پیام رسـان هـای داخلی قـرار دادند تا معلوم شـود چه بر 
سـر فضای مجازی کشـور آمده اسـت؟ و این پیام رسـان های 

داخلـی با چـه خون دلـی ادامه حیات مـی دهند.
تاکیـد مـی کنیـم مـا هـم از افزایش پهنـای باند اسـتقبال می 
کنیـم ولـی به شـرطی که مسـئله پهنای بانـد تکـرار ماجرای 
دیـوار کشـیدن در پیاده روها نباشـد و به همان میـزان که برای 
افزایـش پهنای باند تاش می کنیم  درتجهیز پیام رسـان های 
داخلـی و تولیـدات فاخر فرهنگی و تامین منابع مالـی برای این 

قبیل تولیدات نیز کوشـا باشـیم.
درسـت نیسـت که دسـت اندرکاران تولیدات فرهنگی با کمبود 
شـدید بودجه و امکانات دسـت و پنجه نرم کنند و مدیران رسانه 
ملی به جای این که در فکر تولید باشـند شـبانه روز در اسـترس 
تامین حقوق اخر ماه کارمندانشـان باشـند و مـا این چنین برای 
فراخ تر کردن معبر ورودی محتوای دشـمن سـینه چاک کنیم.

عملیات روانی با پهنای باند!

آیـت ا... اعرافـی در پیامی 
دسـتیابی رضـا فـاح از 
دانـش آموزان دبیرسـتان 
بـه  فـر  رحیمـی  شـهید 
المپیـاد  طـای  مـدال 
و  بنیـادی  سـلول های 
پزشـکی را تبریک گفت.

بـه گـزارش حائـر؛ متـن 
پیام امـام جمعـه میبد به 

این شـرح اسـت:

بسم ا... الرحمن الرحیم
دانش آمـوز عزیـز، آقـای 

فاح رضـا 
و  رتبـه  احـراز  گـزارش 
دسـتیابی شـما بـه مـدال 
طای المپیاد سـلول های 
پزشـکی  و  بنیـادی 
بازسـاختی مایه خرسندی 

شـد. شـادمانی  و 
آینـده از آن دانش آموزان عزیزی اسـت کـه بااخاق و ادب 
و هنـر و دانش و باهمـت واال و روح انقابی قله های رفیع 
خـرد و دانـش را نشـانه گیرند و مرزهـای علـم و فنـاوری 
را درنوردنـد و در ایـران معاصـر و عصـر انقاب اسـامی 
بارهـا این جهش های شـورانگیز علمی را تماشـا کرده ایم 

تـا آنجا که دشـمنان آیین و میهن قلب و مغز دانشـمندان 
و اندیشـمندان و متفکـران مـا را آمـاج کینـه و هـدف 
گلوله هـای خـود قـرار دادند امـا در دهه مبـارک فجر همه 
آنان بدانند راه آن شـهیدان و مسـیر اسـتقال و برازندگی 
علمـی و فرهنگی و فناوری میهن باهمـت دانش آموزان و 

دانشـجویان عزیز پیوسـته پیموده خواهد شـد.

زیبـای  درخشـش  ایـن 
دانش آمـوزی را بـه شـما 
محترمتـان  خانـواده  و 
شـهید  دبیرسـتان  و 
رحیمـی فـر و فرهنگیـان 
محتـرم  مسـئوالن  و 
میبـد  آموزش وپـرورش 
شـادباش  یـزد  اسـتان  و 
توفیقـات  و  می گویـم 
همـه  و  شـما  روزافـزون 
دانش آمـوزان  و  دوسـتان 
خداونـد  از  را  عزیـز 
مهربـان خواسـتارم و امید 
فـراوان دارم کـه ایـن راه 
و  دانش آمـوزان  توسـط 
آموزش وپـرورش میبـد و 
استان استمرار و پیشتازی 
آموزش وپـرورش در همـه 
قلمروها تـداوم و ارتقا یابد 
ان شـاءا... و بفضلـه و منه.

گفتنی اسـت رضا فـاح دانش آموز پایه یازدهم مدرسـه 
شـهید رحیمی فر در المپیاد کشـوری سـلول های بنیادی 
و پزشـکی بازسـاختی در بیـن چهـل نفر به مدال شـش 

طای کشـوری دسـت یافت.

موفقیت یک میبدی در املپیاد کشوری؛

دانش آموز میبدی در المپیاد سلول های بنیادی مدال طال گرفت

ــاز  ــزد از آغ ــامی ی ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ســی و نهمیــن جشــنواره فیلــم  فجــر از 15 بهمن مــاه 

خبــر داد.
ــاره  ــا اش ــان زاده ب ــد جوادی ــر؛ مجی ــزارش حائ ــه گ ب
بــه برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر در پردیــس 
ــینما  ــد« و س ــگار میب ــینما ن ــزد، »س ــک ی ــینما ت س
آهــن شــهر بافــق افــزود: 1۶ فیلــم بخــش ســودای 
ســیمرغ ســی و نهمیــن جشــنواره فیلــم  فجــر بــرای 
مــردم، اصحــاب فرهنــگ و هنــر و مســئوالن اکــران 

می شــود.
وی بــا تبریــک فرارســیدن چهــل و دومیــن ســالگرد 
پیــروزی انقــاب اســامی ایــران، اظهــار کــرد: 
هم زمــان بــا ســی و نهمیــن جشــنواره فجــر تهــران، 
ایــن جشــنواره در اســتان یــزد از چهارشــنبه 15 
ــرا )س(  ــرت زه ــا والدت حض ــان ب ــاه هم زم بهمن م
ــد  ــه خواه ــز ادام ــن نی ــا 22 بهم ــود و ت ــاز می ش آغ

ــت. داش
وی بــا اشــاره بــه اکــران 1۶ فیلــم در ایــن جشــنواره، 
افــزود: بــه جهــت تامیــن ســامت مــردم، ســینماهای 
ــد  ــران خواهن ــد اک ــت 30 درص ــا ظرفی ــنواره ب جش
به صــورت  نیــز  جشــنواره  بلیت هــای  و  داشــت 
ــروش  ــه ف ــمفا« ب ــامانه »س ــق س ــی از طری اینترنت

می رســد.

خبـری بـا تیتـر »میبـد، شـهر بـدون طـاق« در اکثر 
رسـانه هـای رسـمی کشـور منتشـر شـده اسـت، کـه 
تفـاوت شـدیدی بـا آمارهـای ارائه شـده از مسـئولین 

مرتبـط دارد.
رسـمی کشـور  رسـانه هـای  در  حائـر؛  گـزارش  بـه 
خبری منتشـر شـده که در حاشـیه نشسـت آسیب های 
اجتماعـی شهرسـتان میبـد، حجـت االسـام علیرضا 
آقایـی دبیـر صیانـت از بنیـان خانواده، میبد را شـهری 

بـدون طـاق معرفـی کرده اسـت.
بـا دقـت بیشـتر در متـن اخبـار ارائـه شـده متوجه می 
شـویم کـه صحبـت شـیخ علـی آقایـی رئیـس اداره 
تبلیغـات اسـامی و دبیـر صیانـت از بنیـان خانـواده 
اسـتان یـزد، دقیقـًا »توقـف رشـد آمار طـاق و منفی 
شـدن آن« بـوده اسـت و این موضـوع با ثبت نشـدن 
حتـی یک طـاق در ده ماه گذشـته به شـدت منافات 
دارد و اصـوال صحبـت هـای ایشـان ایـن مفهـوم را 

است. نداشـته 
در پیگیـری خبرنـگار حائـر از رئیـس اداره ثبت احوال 
شهرسـتان میبـد، آقـای زارعـی بـا بیـان آمـار 10۶ 
طـاق برای ده ماهه اول سـال جاری و کم شـدن دو 
مورد نسـبت به ده ماهه سـال قبل، »رشـد طاق« را 
منفـی دانسـت که بـه مفهوم عـدم ثبت طـاق نبوده 

است.

باســتانی کاران میبــدی در مســابقات رکوردگیــری 
ــدند. ــه ش ــور دارای رتب ــتانی کش ــنو باس ش

ــری شــنو  ــر؛ در مســابقات رکوردگی ــزارش حائ ــه گ ب
ــورت  ــه ص ــه ب ــاری ک ــال ج ــاه س ــتانی دی م باس
مجــازی در ســطح کشــور برگــزار شــد، چنــد نفــر از 

ــدند. ــوان ش ــب عن ــدی صاح ــتانی کاران میب باس

ــوم،  ــام س ــه مق ــاالن ب ــی در رده نونه ــجاد رضوان س
ابوالفضــل دهقانــی در رده نوجوانــان بــه مقــام پنجــم، 
علــی ســعیدی در رده جوانــان بــه مقــام ســوم، علــی 
ــدی  ــم و مه ــام شش ــه مق ــد ب ــی در رده امی دهقان
فــاح در رده بزرگســاالن بــه مقــام چهــارم کشــوری 

دســت یافتنــد.

گفتنــی اســت شهرســتان میبــد پــس از کــرج و داراب 
ــام ســوم در شــهرهای کشــور  ــه مق ــاز ب ــا ۸7 امتی ب

دســت یافــت.

ــه  ــد ک ــی باش ــه م ــش از 17 زورخان ــد دارای بی میب
باالتریــن آمــار زورخانــه در کشــور را بــه نوعــی از آن 

خــود کــرده اســت.

 سینمانگار میبد فیلم های جشنواره
فجر را اکران می کند

برداشت اشتباه، میبد را شهر بدون 
طالق کرد!

 مقام سوم تیمی شهرستان میبد در
رکوردگیری شنو باستانی کشور
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در خجســته ســالروز میــاد حضــرت فاطمــه ی زهــرا 
صبــح  اســامی  انقــاب  رهبــر  ســام ا... علیها، 
از  بــا جمعــی  چهارشــنبه در نشســت تصویــری 
ــش  ــورد نق ــام، در م ــت علیهم الس ــان اهل بی مداح
ــی  ــه بخش ــد ک ــراد فرمودن ــخنانی ای ــان س واالی زن
ــاب  ــماره بازت ــن ش ــخنرانی را در ای ــن س ــن ای از مت

ــم:  ــی دهی م

امام خامنه ای در بخشی از سخنان خود فرمودند:

در مــورد مســئله ی زن و مــادر؛ نــگاه و موضــع 
در  اســامی  جمهــوری 
بــاب زن، بکلّــی بــا نــگاه 
ــاوت اســت  ــی متف ــج غرب رای
کــه بــا هــزار زبــان و بــا 
فوق العــاده  تریبون هــای 
ــد آن را  ــعی میکنن ــر س فراگی
ــترش  ــا گس ــه ی دنی ــه هم ب
بدهنــد؛ نــه، نقطــه ی مقابــل 
آن، نــگاه جمهــوری اســامی 
جمهــوری  نــگاه  اســت. 
و  تکریــم  نــگاه  اســامی، 
ــه ی  ــت؛ نقط ــرام زن اس احت
مقابــِل نــگاه رایــج غــرب 
ــی  ــگاه کاالی ــه ن ــه زن ک ب
و ابــزاری اســت و حرمــت 
زن در منطــق غربــی و روش 
زندگــی  ســبک  و  غربــی 

غربــی در هــم شکســته. 
شــما دیدیــد کــه یکــی از 
ــی  ــات دولت ــن مقام عالی تری
و نظامــی زن در همیــن چنــد 
مــاه قبــل از ایــن اعــام کــرد 
ــاوز  ــّرض و تج ــورد تع ــه م ک
قــرار گرفتــه؛ یعنــی حّتــی 
زنانــی کــه بــه رتبه هــای 
بــاالی اداری و اجتماعــی و 

ــورد  ــی در م سیاســی میرســند، از آســیب منطــق غرب
زن در امــان نیســتند و بــر کنــار نمیماننــد. نگاه اســام 
ایــن اســت کــه زن و مــرد از لحــاظ ارزشــهای انســانی 
برابرنــد؛ مــرد مســلمان و زن مســلمان در مــورد 
ارزشــهای الهــی و انســانی هیــچ تفاوتــی بــا همدیگــر 
ندارنــد. وظایــف مشــترکی هــم هــر دو دارنــد؛ 
وظیفــه ی امــر بــه  معــروف مشــترک اســت، وظیفــه ی 
خدمــت مشــترک اســت، وظیفــه ی جهــاد فی ســبیل ا... 
]بــرای[ هــر کــدام بــه نوعــی مشــترک اســت، مربــوط 

ــت.  ــژه نیس ــه زن وی ــوط ب ــا مرب ــرد ی ــه م ب
هــر کــدام هــم وظایــف ویــژه ای دارنــد؛ زن وظایفــی 
دارد، مــرد وظایــف ویــژه ای دارد کــه خــدای متعــال 
بــه خاطــر اداء همیــن وظایــف ویــژه، ترکیــب 
ــم متناســب  ــا را ه ــی آنه ــاختمان جســمی و روح س
ــن  ــرده. بنابرای ــق ک ــرده و خل ــا ک ــه بن ــا آن وظیف ب
ایــن نــگاه اســام و نــگاه جمهــوری اســامی بــه زن 
اســت، و مــا بــه ایــن نــگاه افتخــار میکنیــم؛ مــا ســر 
تــا پــا اعتــراض بــه منطــق غربــی و روش غربــی و 
ســبک زندگــی غربــی در مــورد زنیــم؛ معتقدیــم آنهــا 

ــد ظلــم میکننــد. ــه زن دارن ب
 تبلیغــات ُپرحجــم غربــی وانمــود میکننــد کــه بــا نــگاه 
اســامی جلــوی رشــد و پیشــرفت زن گرفتــه میشــود؛ 

ایــن یــک دروغ واضــح و یــک حــرف کامــاً  مغرضانــه 
ــه  ــخ، ن ــی از تاری ــچ مقطع ــا در هی اســت. در کشــور م
ــه زن  ــن هم ــی، ای ــه در دوران غربزدگ ــته، ن در گذش
تحصیل کــرده نداشــتیم؛ ایــن همــه زن فّعــال در 
فّعالّیتهــای اجتماعــی، در فّعالّیتهــای فرهنگــی، در 
ــر  فّعالّیتهــای علمــی نداشــتیم؛ ایــن همــه بانــوی مؤثّ
ــوان  ــه بان ــن هم ــتیم؛ ای ــی نداش ــت اجتماع در سرنوش
دارای فهــم سیاســی و تحلیــل سیاســی نداشــتیم؛ ایــن 
ــه  ــد زن، ب ــم زن، هنرمن ــنده ی زن، مترج ــه نویس هم
معنــای واقعــی کلمــه نداشــتیم؛ همــه ی اینهــا از برکت 
ــه زن  ــام ب ــگاه اس ــت ن ــامی و از برک ــوری اس جمه

ــم اســت. ــگاه تکری اســت کــه ن
مــن جــا دارد در اینجــا حــرف و ســخن خــودم را مزّین 
ــه تکریــم از مــادران و همســران شــهدا در دو  کنــم ب
نســل: یکــی در نوبــت دفــاع مقــّدس، یکــی در نوبــت 
ــادران شــهدا  ــه همســران شــهدا، م ــرم ک ــاع از ح دف
چــه نقــش مانــدگار و بی نظیــری را از خودشــان 
ــر آنهــا ســر  ــاً بایــد در براب ــادگار گذاشــتند و حّق ــه ی ب
تعظیــم فــرود آورد. متأّســفانه نســبت بــه ایــن عزیزان، 
ایــن بــزرگان، ایــن بزرگــواران، فّعالّیــِت تولیــد هنــری 
خیلــی کم شــده؛ ایــن ظرفّیــت فوق العــاده برجســته ای 

اســت و جــا دارد کــه بیشــتر از ایــن، کار بشــود.
و  زن  رشــد  از  مانــع  حجــاب  میگوینــد  بعضــی 
ترّقــی زن اســت؛ نــه بعکــس؛ حجــاب مانــع از 
آن خودنمایی هــای بی مــوردی اســت کــه مانــع 
حرکــت زن میشــود. مــا امــروز هــزاران بانــوی بــزرگ 
و برجســته در صحنه هــای گوناگــون علمــی و عملــی 
ــا  ــم کــه همــه ب ــی داری و اجتماعــی و سیاســی و فّن

ــتند. ــی هس ــال زندگ ــل در ح ــاب کام حج
ــم،  ــگاه کردی ــه زن ن ــگاه ب ــن ن ــا ای ــی ب ــب وقت  خ
میشــود؛  برجســته  هــم  خانــواده  در[  ]زن  نقــش 
ــی  ــش کدبانوی ــری، نق ــش همس ــادری، نق ــش م نق
ــزی اســت  ــن چی ــا برجســته میشــود؛ ای ــد اینه و مانن

کــه در غــرب روز بــه روز دارد کم رنگ تــر میشــود؛ 
خانــواده در غــرب دارد رو بــه اضمحــال میــرود. 
ــه  ــت ک ــی اس ــرم و ُپربرکت ــون گ ــک کان ــواده ی خان
ــون  ــن کان ــت انســان در ای ــای تربی ــن پایه ه قوی تری
گذاشــته میشــود. در کانــون خانــواده اســت کــه اّولیــن 
و مهم تریــن پایه هــای تربیــت روحــی و فکــری بشــر 
ــایش  ــط آس ــن محی ــه بهتری ــود. خان ــاده میش ــا نه بن
جســم و جــان اســت، بهتریــن کانــون رفــع خســتگی 
ــت  ــای صمیمّی ــن فض ــت، حقیقی تری ــن و روح اس ت
ــدر  ــه ق ــچ محیطــی ب ــی در هی ــچ صمیمّیت اســت؛ هی
خانــواده و بیــن مــادر، فرزنــد، پــدر، همســران تصــّور 

ــی  ــون مبارک ــن کان ــدارد. در چنی ــود ن ــود و وج نمیش
ــادر؛ مرکــز  ــادر؛ اصــل کیســت؟ م محــور کیســت؟ م
ــواده اســت؛  ــادر، محــور خان ــادر. م ــره کیســت؟ م دای
ایــن را دســتگاه های تبلیغاتــی غربــی و متأّســفانه 
میکننــد  ســعی  مــا  خــود  غربزده هــای  بعضــی 
کم رنــگ کننــد، یــا نفهمنــد، یــا نشــان ندهنــد. 
زنــان خانــه دار، حّتــی کســانی کــه اشــتغاالت بیرونــی 
ــد. الزم  ــام داده ان ــات را انج ــن خدم ــد، بزرگ تری ندارن
ــه داری و  ــه خان ــی ک ــات زنان ــت ارزش و ارج خدم اس
کدبانویــی را ترجیــح داده انــد، فهمیــده بشــود؛ اگــر چــه 
خدمــات خــارج از خانــه هــم بــه عهــده ی بانــوان بــوده 
ــا  ــدارد، اّم ــم ن ــکالی ه ــود و اش ــد ب ــت و خواه و هس

ــت. ــه اس ــت زنان ــش خدم ــن بخ ــن مهم تری ای
ــه هــم در  ــواده، یــک جمل خــب، اینجــا در ذیــل خان
مــورد مســئله ی ازدواج بهنــگام و بــدون تأخیــر عرض 
بکنــم. اینهایــی را کــه عــرض میکنــم، شــما مّداحــان 
ــمند  ــزرگ و ارزش ــانه های ب ــی از رس ــه یک ــز ک عزی
کشــور مــا هســتید -کــه حــاال بعــد عــرض خواهــم 
ــتی  ــائل بایس ــن مس ــد؛ ای ــج کنی ــد تروی ــرد- بای ک
ترویــج بشــود. ازدواج بهنــگام و بــدون تأخیــر یکــی 
از کارهــای الزم و واجــب اســت؛ فرزنــدآوری و تکثیــر 
نســل یکــی از آن وظایــف مهــم و اساســی اســت کــه 

امام خامنه ای در سخنانی به مناسبت روز میالد حضرت فاطمه)س(

حجاب مانع از آن خودنمایی های بی موردی است که مانع حرکت زن میشود

ــم  ــا  -ه ــر دو ی اینه ــه ه ــرد ک بایســتی انجــام بگی
ــل-  ــر نس ــم تکثی ــگام، و ه ــگام و بهن ازدواج زودهن
جــزو نیازهــای حیاتــی امــروز کشــور و فــردای کشــور 

اســت.

امــام خامنــه ای در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
توصیــه هایــی در مــورد مداحــی بــه مداحــان داشــتند:

... ادب اســامی را در جامعــه بگســترانید. عزیــزان من! 
یکــی از چیزهــای بســیار مهم، حفــظ ادب اســامی در 
ســخن گفتــن اســت کــه متأّســفانه امــروز با گســترش 
فضــای مجــازی بتدریــج ایــن 
ادب اســامی دارد کم رنــگ 
ــی و  ــی، بد گوی میشــود. بدزبان
ماننــد اینهــا بایســتی در جامعه 
ــی  ــروز بعض ــود. ام ــع بش جم
ســعی میکننــد یــا بی توّجهــی 
میکننــد و ایــن در جامعــه، 
از  بعضــی  در  بخصــوص 
رســانه ها -چــه رســانه های 
رســانه های  چــه  صوتــی، 
بخصــوص  و  تصویــری- 
در فضــای مجــازی رو بــه 
شــما  اســت.  گســترش 
بایســتی در بیــان خودتــان، 
ــه  ــان، ب در شــیوه ی کار خودت
نحــوی عمــل بکنیــد کــه 
گســترش ایــن ]بدزبانــی و 
نداشــته  وجــود  بدگویــی[ 
ــه  )علیهــم  باشــد. مکتــب ائّم
ــوی و  ــب عل ــام( و مکت الّس
ــّرا  فاطمــی از ایــن چیزهــا مب
کنیــد  نــگاه  شــما  اســت. 
فاطمــه ی زهــرا )ســام ا... 
ــی  ــه ی طوفان علیهــا( دو خطب
خطبــه ی  دو  کــرده؛  ایــراد 
بــه معنــای واقعــی کلمــه 
ــم  ــوه متراک ــان انب ــجد در می ــی در مس ــی: یک طوفان
ــه  ــه ک ــان مدین ــه زن ــاب ب ــم خط ــی ه ــردان، یک م
ُپــر ]اســت[ از مطالــب بســیار مهــم و اعتراضــی 
-اعتــراض- و تنبیــه نســبت بــه مفاهیــم برجســته ی 
ــا( در  ــام  ا...  علیه ــرا )س ــه ی زه ــه فاطم ــامی ک اس
ــن  مــورد آنهــا خطــر را احســاس میکــرد، لکــن در ای
دو خطبــه ی مهــم و بــزرگ و ُپرشــور، یــک کلمــه ی 
نــدارد؛ ]و  هتــک و زشــت و توهین آمیــز وجــود 
همــه ی کلمــات،[ کلمــاِت محکــم و مســتحکم،  
بیانــاِت متیــن و متقــن. بایــد ایــن  جــوری عمــل کنید؛ 
در اظهــارات، در صحبتهــا، قــول بــه غیــر علــم نبایــد 
ــد و  ــد باش ــت نبای ــد، تهم ــد باش ــت نبای ــد، غیب باش
بدگویــی و بدزبانــی نبایــد باشــد. اینهــا را بــه مــردم یاد 
ــد،  ــم بدهی ــان تعلی ــد؛ هــم در زب ــم بدهی ــد، تعلی بدهی
ــدر  ــه چق ــد ک ــد و ببینی ــم بدهی ــل تعلی ــم در عم ه
اینهــا مهــم اســت. امیرالمؤمنیــن فرمــود »اِنّــی اَکــَرُه 
لَُکــم اَن تَکونــوا َســّبابین «؛)10( وقتــی کــه در لشــکر 
امیرالمؤمنیــن خطــاب بــه لشــکریان معاویــه بعضی هــا 
یــک مقــداری بدزبانــی کردنــد، حضــرت فرمــود نــه، 
بدزبانــی نکنیــد، بدگویــی نکنیــد، »اِنـّـی اَکــَرُه لَُکــم«، 
ــن  ــن جــوری باشــید. ای ــدارم شــما ای ــن دوســت ن م

ــت. ــوی اس ــی و عل ــاِق فاطم اخ


