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ــازات  ــدون هیــچ تردیــدی یکــی از بزرگتریــن امتی ب
ــت  ــران آن اس ــق ای ــایر مناط ــه س ــبت ب ــد، نس میب
ــان  ــی شهرش ــرای تعال ــهر ب ــن ش ــی ای ــه اهال ک
آبــاد کــردن آخرتشــان، بســیار  از آن مهمتــر  و 
ســخاوتمند و دســت بــه خیرنــد و از هیــچ هزینــه ای 

نمی کننــد. دریــغ 

ایــن فرهنــگ بســیار مترقــی بخــش زیــادی از 
ــث  ــوده و باع ــل نم ــهر را ح ــی ش ــکالت اساس مش
ــم از  ــا اع ــه عرصه ه ــدی در هم ــن میب ــده خیری ش
ســاخت دانشــگاه، مدرســه، بوســتان، بیمارســتان 
ــن  ــر ای ــوند و اگ ــر ش ــان ظاه ــروغ و درخش و... پرف
ــن  ــی از ای ــاید خیل ــد ش ــای کار نبودن ــواران پ بزرگ
دولتهــا  توســط  هیچوقــت  پروژه هــا  و  طرح هــا 

نمی شــد. دنبــال 

ــاق  ــئوالن از اعم ــردم و مس ــه م ــث هم ــن حی از ای
ــی  ــئولیت شناس ــار و مس ــن ایث ــدردان ای ــان ق قلبش
خیریــن هســتند امــا ایــن وســط یــک مشــکل بــزرگ 

سیاســتگذاری  عــدم  آن  و  می کنــد  خودنمایــی 
ــوه  ــای انب ــن کمکه ــوق یافت ــت س ــب در جه مناس
خیــری بــه ســمت اولویتهــای ضــروری شــهر اســت.

ــا  ــه قطع ــت ک ــده ای اس ــف پیچی ــم، تکلی ــن مه ای
ــفانه  ــت و متاس ــتان اس ــئولین شهرس ــده مس برعه
تجربــه نشــان داده کــه ایــن عزیــزان در انجــام ایــن 
ــد؛ بخشــی  تکلیــف، ضعفهــای جــدی داشــته  و دارن
ــن  ــط ای از ایــن ضعــف بخاطــر برخــی تفکــرات غل
ــم  ــن را ه ــودآگاه خیری ــه ناخ ــت ک ــئولین اس مس
ــم  ــی از آن  ه ــد و بخش ــرار می ده ــعاع ق تحت الش
ــرای  ــن ب ــاع خیری ــئولین در اقن ــف مس ــر ضع بخاط
ــت. ــت دار اس ــوارد اولوی ــان در م ــه سرمایه ش هزین

بــه زعــم نگارنــده ایــراد اول بســیار پررنگتــر 
ــم  ــگاه حاک ــوع ن ــل ن ــه دلی ــفانه ب ــت و متاس اس
از  آنــان  مدیــران شهرســتان،  از  بســیاری  بــر 
ــد و  ــز مانده ان ــی عاج ــای واقع ــخیص اولویته تش
ــردی  ــع ف ــرای مناف ــا بعضــا خــدای ناخواســته ب ی
ــده  ــردم را نادی ــح م ــع و مصال ــازمانی، مناف و س

. نــد می گیر

شهرســتان  مســئولین  اکثــر  کــه  رویکــردی 
ــت  ــخت افزاری اس ــرد س ــد رویک ــال می کنن دنب
ــازند  ــاختمان بس ــدادی س ــه تع ــن ک ــان همی و آن
ــوش  ــر دلخ ــم خی ــا ه ــد و... ت ــزات بخرن و تجهی
بــه ســاخت یــک بنــای ملمــوس و مانــدگار 
ــاله آن  ــرد چندس ــه عملک ــم در رزوم ــد و ه باش
مدیــر یــک یــا چنــد پــروژه فیزیکــی روی زمیــن 
ــد و البتــه آنچــه ایــن  ثبــت شــده باشــد، راضی ان
ــت  ــی اس ــزاره قطع ــن گ ــود ای ــدا می ش ــان ف می
کــه »ســاختن انســان بــه مراتــب مهمتــر از 

ــت«! ــازی اس ــاختمان س س

ــت  ــاختها نیس ــردن زیرس ــا ک ــر مهی ــی منک کس
ــه  ــی هم ــه وقت ــم ک ــه کنی ــم توج ــن را ه ــا ای ام
ــاخت و  ــه س ــوف ب ــر معط ــک مدی ــای ی اولویته
ــه  ــم ب ــازی را ه ــاخت و س ــر س ــد و ه ــاز ش س
ــرد، دیگــر ســهمی  ــور ک اســم »زیرســاخت« فاکت
ــر  ــارت بهت ــه عب ــزاری و ب ــرای فعالیتهــای نرم اف ب

نمی مانــد باقــی  انسان ســازی 

چرامسئولینمیبدازکمکخیرینفقطدرساختوسازاستفادهمیکنند؟!

میبد؛ همچنان در انتظار خیرین فرهنگی!
میبـد  پـرورش  و  آمـوزش  در  را  آن  بـارز  نمونـه 
مالحظـه می کنیـم کـه در سـال های اخیـر بیشـتر 
هـم و غـم متولیـان ایـن دسـتگاه کامـال فرهنگـی 
معطـوف جـذب خیـر بـرای احـداث مـدارس متعدد 
شـد و در ایـن میان آنچه مـورد غفلت قـرار گرفت، 
تربیتـی  و  فرهنگـی  راهبـردی  و  موثـر  فعالیتهـای 
بـود؛ آن هـم روی قشـری کـه می توان بیشـترین و 
عمیقتریـن تاثیـرات فرهنگـی را بـر آنان بـه یادگار 
گذاشـت. وقتـی از مسـئولین فرهنگـی و پرورشـی 
آمـوزش و پـرورش سـوال می شـود که چـرا اوضاع 
اینگونـه اسـت، مهمتریـن پاسـخ آنـان ایـن اسـت 

کـه پـول و نیـرو نداریم!

محـل نـزاع همین جاسـت! پول برای مدرسه سـازی 
از کجـا می آیـد؟ طبعـا خیریـن! سـوال بعـدی ایـن 
اسـت که چـرا خیرین بـه سـمت تامیـن هزینه های 
داده  سـوق  انسان سـاز  و  نرم افـزاری  فرهنگـی، 

نمی شـوند؟
ادامه مطلب در صفحه ی دو
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ادامــه از صفحه یک

و  شــود  هزینــه  پولــی  اینکــه 
بیکــران  اســتعدادهای  و  خالقیتهــا 
ــی  ــرود و کتابخوان ــوزان در س دانش آم
در  نقاشــی  و  تئاتــر  و  خوشنویســی  و 
شــکوفا  مذهبــی  و  ملــی  محورهــای 
شــود اولویــت دارد یــا آنکــه پشــت 
ســر هــم ســاختمان های نــو و چنــد 
ــدون آنکــه برنامــه  ــم شــود ب ــه عل طبق
آنــان  بــرای  ممتــازی  فرهنگــی 
ــئولین  ــرا مس ــود؟! چ ــده ش ــدارک دی ت
آنقــدری  میبــد  پــرورش  و  آمــوزش 
مدرســه های  ســاخت  بــرای  کــه 
جدیــد دربهــای منــازل خیریــن را از 
ــه  ــن هزین ــرای تامی ــد ب پاشــنه درآوردن
تربیتــی  و  فرهنگــی  فعالیتهــای 
هــم  آن  نداشــتند؟  اهتمامــی  چنیــن 
یــک  هزینه هایــش  کــه  فعالیتهایــی 
ســخت  اقدامــات  هزینه هــای  صــدم 

افــزاری هــم نیســت.

بگذریــم از اینکــه بــا همیــن وضــع موجــود هــم 
ــی  ــت، کل ــت و خالقی ــی هم ــا اندک ــود ب می ش
فرهنگــی  و  تربیتــی  بودجــه  مگــر  کــرد؛  کار 

از  بیشــتر   ۷0 و   ۶0 دهه هــای  در  مــدارس 
ــرار  ــز از بازتک ــرا االن عاج ــس چ ــود؟ پ االن ب
ــا، آن  ــن کالس ه ــرودها، آن تزیی ــروه س آن گ
ــی و  ــی و نقاش ــابقه های طراح ــا، آن مس تئاتره
خطاطــی، آن اردوهــا، آن مســابقات ورزشــی 

ــد  ــی برس ــه جای ــع ب ــاال وض ــتیم و ح و... هس
بــرای  مانکــن  ساســی  مثــل  جانــوری  کــه 
ــی  ــد؟ ساس ــزی کن ــه ری ــا برنام ــوز م ــش آم دان
راهــکار  کــه  فهمیــده  خوبــی  بــه  مانکــن 
القــاء انحرافاتــش کار نرم افــزاری اســت امــا 

ــوز  ــا هن ــران م ــی مدی ــفانه برخ متاس
. نــد ه ا نفهمید

بــه  منحصــر  پرغصــه  قصــه  ایــن 
ــر  ــت، منحص ــرورش نیس ــوزش و پ آم
ــور  ــا همانط ــت ام ــم نیس ــد ه در میب
خیــری  فعالیتهــای  در  میبــد  کــه 
ســخت افــزاری گــوی ســبقت را از 
کشــور  دیگــر  شهرســتانهای  همــه 
ــه عــزم و تالشــی  ــاز ب ــود، حــاال نی رب
ــا  ــئولینش دارد ت ــان مس ــدی در می ج
را  خیریــن  ایــن  از  بخشــی  حداقــل 
ــای  ــه فعالیته ــن هزین ــمت تامی ــه س ب
فرهنگــی و انقالبــی ســوق دهنــد و 
ــل  ــد را تبدی ــم میب ــه ه ــن عرص در ای

ــد. ــور کنن ــو در کش ــک الگ ــه ی ب

ایــن  اگــر  کــه  بداننــد  مســئولین 
ــده  ــم دی ــدت ه ــاه م ــان در کوت کارش
ــت  ــم نیس ــی ه ــای ملموس ــود و بن نش
ــا  ــز داد ام ــش پ ــا بیالن ــود ب ــه بش ک
ــل  ــال و اه ــروردگار متع ــزد پ ــا ن قطع
بیــت)ع( آبرومنــد و ســرافراز خواهنــد بــود و 
ــان را  ــزد آن ــا م ــن دنی ــوار مقــدس در همی ن آن ا
ــن  ــه همی ــد ک ــس دســت بجنبانی ــد داد. پ خواهن

ــت... ــده اس ــر ش ــی دی ــم خیل االن ه

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد از 
شناســایی مــوارد مثبــت کرونــای انگلیســی در چهــار 

ــر داد. ــزد خب ــتان ی ــتان اس شهرس

بــه گــزارش حائــر؛ محمــود نــوری شــادکام در 
ــار  ــایی 11 بیم ــر از شناس ــگار مه ــا خبرن ــو ب گفتگ
مبتــال بــه ویــروس کرونــای جهــش یافتــه در 
شهرســتان هــای اســتان خبــر داد و اظهــار داشــت: 
ــا انگلیســی  ــه کرون ــه مشــکوک ب ــون ۴2 نمون تاکن
بــرای بررســی بــه آزمایشــگاه ژنتیــک ارســال شــده 
کــه متأســفانه نتیجــه 11 مــورد از آنهــا مثبــت 

ــت. ــده اس ــالم ش اع

ــه  ــال ب ــده مبت ــایی ش ــراد شناس ــرد: اف ــان ک وی بی
کرونــای انگلیســی در شهرســتان هــای یــزد، اردکان، 

ــم ســاکن هســتند. ــد و خات میب

نــوری شــادکام تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــا،  ــه کرون ــش یافت ــروس جه ــال وی ــرعت انتق س
ــت  ــی بیشــتر اســت، اهمی ــروس قبل ــه وی نســبت ب
ــی و  ــه اجتماع ــت فاصل ــک و رعای ــتفاده از ماس اس
ــش  ــش از پی ــا بی ــی ه ــردن در دورهم ــرکت نک ش

ــد اســت. ــورد تاکی م

ــته  ــان بازنشس ــوی، از فرهنگی ــین مصطف ــید حس س
ــت. ــد درگذش ــتان میب شهرس

آن مرحــوم عمــری در مســیر تعلیــم و تعلــم گام نهاده 
ــگاه  ــاری در دانش ــکاری افتخ ــه هم ــز ب ــی نی و مدت
ــوزی و  ــاهد دلس ــگان ش ــود و هم ــغول ب ــد مش میب
ــد. ــی بودن ــه کار فرهنگ ــرای ارائ ــدی وی ب دغدغه من

مرحــوم مصطفــوی از مخاطبیــن همیشــگی ماهنامــه 
حائــر بــود کــه مــدام پیگیــر انتشــار ایــن ماهنامــه و 
دریافــت آن جهــت توزیــع بیــن دوســتان و همــکاران 

خــود بــود.

بــی شــک یــاد آن مرحــوم همیشــه بــرای مــردم ایــن 
ــا وی در ارتبــاط بودنــد زنــده  شــهر و کســانی کــه ب

خواهــد بــود.

ــا درگذشــت  ــری میبدم ــگاه خب ــر و پای ــه حائ ماهنام
ــتان،  ــواده، دوس ــه خان ــوی را ب ــید حســین مصطف س
ــلیت  ــد تس ــتان میب ــان شهرس ــکاران و فرهنگی هم
عــرض نمــوده و از درگاه ایــزد منــان بــرای آن مرحوم 

ــو درجــات را مســئلت دارد. عل

مرکـز نیکـوکاری امـام رضـا )ع( وابسـته بـه حـوزه 
علمیـه خواهـران میبـد بـا کمـک خیریـن و کمیتـه 
امـداد سـه سـری جهیزیـه را بـرای زوج هـای جـوان 

فراهـم کـرده اسـت.
بـه گـزارش حائـر به نقل از صدا و سـیما؛ مدیر سـطح 
2 حـوزه علمیـه خواهـران میبـد در مراسـمی کـه در 
رضویـه ایـن شهرسـتان برگـزار شـد گفـت: جهیزیـه 
هـا بـه سـه زوج جوان کـه در آسـتانه تشـکیل زندگی 

مشـترک خـود هسـتند تحویـل داده می شـود.
جعفـری افزود: هرسـری جهیزیه بـه ارزش ۵0 میلیون 
تومـان و درمجمـوع یکصـد و پنجـاه میلیـون تومـان 
شـامل یخچال، اجـاق گاز، جاروبرقی، پتـو، رختخواب، 
ظـروف و لـوازم آشـپزخانه اسـت کـه برای آغـاز یک 

زندگی مهیا شـده اسـت.
وی پنـج کمـک هزینـه جراحـی، توزیـع بسـته های 
معیشـتی، توزیـع غذای گـرم بیـن خانواه هـا، دلجویی 
از خانواده هایـی کـه بـه علـت کرونـا عزیـزان خـود را 
از دسـت دادنـد، ارائه خدمات مشـاوره ای و پرسـتاری 
از بیمـاران در بیمارسـتان از سـوی طـالب را بخشـی 
دیگـر از فعالیت هـای مرکـز نیکـوکاری امـام رضا )ع( 

برشمرد.
وی از خیریـن میبدی درخواسـت کـرد در این کار خیر 

مشـارکت داشته باشند.

ــد،  ــران میب ــه خواه ــوزه علمی ــد ح ــاختمان جدی س
ــد. ــاح ش ــع افتت ــاحت 900 مترمرب ــه مس ــی ب درزمین

ــدا و  ــزاری ص ــل از خبرگ ــه نق ــر ب ــزارش حائ ــه گ ب
ســیما، همزمــان بــا افتتــاح ۴2 پــروژه و کلنــگ زنــی 
ــور  ــر در سراسرکش ــوزوی دیگ ــد ح ــروژه جدی ۴2 پ
ــالب اســالمی،  ــه مناســبت چهــل و دوســالگی انق ب
ســاختمان جدیــد حــوزه علمیــه حضــرت زهــرا 

ــد. ــاح ش ــد افتت ــتان میب درشهرس

ــزد  ــتان ی ــران اس ــه خواه ــای علمی ــس حوزه ه رئی
گفــت: ســاختمان جدیــد حــوزه علمیــه حضــرت زهــرا 
ــعت 900  ــه وس ــی ب ــد درزمین ــا میب ــالم علی ه س
ــع دردو  ــای هــزار و ۵20 مترمرب ــا زیربن ــع و ب مترمرب

ــه ســاخته شــده اســت. طبق

ایــن  افــزود:  حجــت االســالم محمــود کارگــر 
ســاختمان دارای پنــج کالس درس، پنــج اتــاق اداری، 

ــت. ــه اس ــه و کتابخان ــس، نمازخان ــالن کنفران س

ــرانه  ــاختمان، س ــن س ــاح ای ــا افتت ــه داد: ب وی ادام
حــوزه علمیــه خواهــران درشهرســتان میبــد هرطلبــه 

ــع رســید. ــم مترمرب ــت و ۴ ده ــه هف ب

کرونای انگلیسی به میبد هم رسید  فرهنگی بازنشسته میبدی دار فانی را
وداع گفت

تهیه سه سری جهیزیه برای زوج های 
جوان نیازمند در میبد

 افتتاح ساختمان جدید حوزه علمیه
خواهران میبد

چرامسئولینمیبدازکمکخیرینفقطدرساختوسازاستفادهمیکنند؟!

میبد؛ همچنان در انتظار خیرین فرهنگی!



۳ماهناهم فرهنگی اجتماعی حارئ/ استان زید/ شهرستان میبد

در ابتدا لطفا خود را معرفی کنید.
بسـم ا... الرحمـن الرحیـم. بنـده محمـد فـالح یخدانی 
متولـد 1313 فرزنـد محمدحسـین هسـتم. شـغل بنـده 
ایـن شـغل  بـه  پـدرم  اتفـاق  بـه  و  بـوده  کشـاورزی 
می پرداختـم و اصـاًل بـه مدرسـه نرفتـم و در کالسـی 
شـرکت نداشـتم اما به دروس حـوزوی عالقه مند بودم؛ 
بنابرایـن بـه خدمـت حـاج آخوند مالحسـین پـدر آقای 
حـاج شـیخ حسـن هدائی رسـیدم و ایـن موضـوع را با 
وی در میـان گذاشـتم. بـا اسـتفاده از راهنمایی هـای 

ایشـان کتاب مقدمـات نموذج 
را گرفتـم و حدود دو سـال هر 
روز بـه مـدت یک سـاعت نزد 
ایشـان کسـب علـم می کردم. 
در ادامه مقدمـات آموزه ثبوتی 
را گذرانـدم. حاج شـیخ حسـن 
هدائـی و یحیـی وحیـدی کـه 
در قـم به تحصیـالت حوزوی 
گفتنـد  بـه مـن  می پرداختنـد 
اینجـا  کـه درس خوانـدن در 
در  کـه  چـرا  نـدارد  فایـده ای 
کنـار آموختـن علـم حـوزه به 
کارهای کشـاورزی و دامداری 
مشـغول بودم. در سـال 132۷ 
آقـای یحیـی وحیـدی از مـن 
ادامـه  بـرای  کـه  خواسـتند 
تحصیـل بـه قـم بـروم، ایـن 
پیشـنهاد را پذیرفتم و به مدت 
دو سـال یعنـی تا سـال 1329 
در قـم درس خوانـدم؛ در ایـن 
میـان پـدرم بـه علت داشـتن 
کشـاورزی  سـخت  شـغل 
راضـی بـه رفتـن مـن نبـود و 
پـس از اصـرار آقـای یحیـی 
در  کـرد.  موافقـت  وحیـدی 

سـال 1329بـه قم رفتـم و دروس سـطحی را با حضور 
آیـت ا... مکارم شـیرازی می خواندیـم و درس خارج فقه 

را بـه معلمـی  آقـای بروجـردی می رفتیـم.

دیـدگاه مردم در زمان گذشـته نسـبت به قشـر روحانی 
چگونـه بود؟

دیـدگاه آن هـا اصاًل خـوب نبود چـون تبلیغات سـوئی 
از سـوی حکومـت بـر ضـد روحانیون شـده بـود. یک 
نمونـه از دیدگاه هـای ناخوشـایند این بـود که یک روز  
وقتـی خواسـتم به همـراه آقـای هدائی با لباس سـاده 
و سـنتی بدون پوشـش و لبـاس روحانیت بـه قم بروم 
بـرای اعـزام بـه اردکان، بـه گاراژ پرنده رفتیـم. بعد از 
مدت هـا انتظـار نزدیـک غروب بـا اصرار ما بـه راننده، 
سـوار مینی بوسـی شـدیم؛ راننـده قبل از سـوار شـدن 
بـه مـا هشـدار داد کـه نسـبت بـه آهنگ  هـای مبتذل 
واکنشـی نشـان ندهیـم و ایـن هشـدار را مشـروط بر 
میـزان پاییـن صـدای آهنـگ قبـول کردیم امـا وقتی 
بـه منطقـه ترک آبـاد رسـیدیم چند تـن از جوانـان که 
در ردیـف آخـر مینی بـوس بودنـد از راننـده خواسـتند 
کـه صـدای آهنـگ را زیادتـر کنـد و راننـده ایـن کار 
را کـرد. جالـب اینجـا بود کـه راننـده به آقـای هدائی 
گفـت: همـکاران من معتقدنـد که اگر روحانی، مسـافر 

مینی بوس باشـد ماشـین خراب می شـود و اتفاقًا وقتی 
از شهرسـتان نطنـز گذشـتیم ایـن مینی بـوس خـراب 
شـد؛ راننـده گفت: مـن می دانسـتم اگر روحانی سـوار 
ماشـین شـود، خـراب می شـود. بنابرایـن ما سـه نفر را 
مجبـور کـرد تـا از مینی بـوس پیـاده شـویم. در کنـار 
جـاده منتظـر وسـیله نقلیه بودیـم که یـک کامیون به 
مـا نزدیـک شـد و نگه داشـت؛ از او خواسـتیم تـا ما را 
بـه قـم ببرد راننـده کامیـون گفـت: صندلی جلـو تنها 
یـک نفـر ظرفیـت دارد و دو نفر دیگر بایـد بر روی بار 

بنشـینند. بنابرایـن آقای وحیـدی در صندلی جلو و من 
و آقـای هدائـی بـر روی بـار خوابیدیـم و تـا قـم همه 
صورتمـان را گـرد و غبـار گرفـت. این جریـان مربوط 

بـه زمانی اسـت کـه هنـوز انقالب نشـده بود.

 آیا قیام 1۵ خرداد را به خاطر دارید؟
وقتـی آقـای بروجـردی فـوت کرد آقـای خمینـی قیام 
کـرد. در روز 1۵ خـرداد کـه مصادف با روز عاشـورا بود، 
در حالـی کـه بنـده در فیروزکوه مشـغول تبلیغـات بودم 
)در آن زمـان مـن بـرای تبلیـغ بـه روسـتاهای کشـور 
می رفتـم( امـام خمینـی)ره( در قـم بـر ضـد حکومـت 
سـخنرانی کردنـد و در همان شـب ایشـان را بـه ترکیه 
تبعیـد کردنـد؛ اعتصـاب خیلـی زیادی شـده بـود مردم 
قـم و تهـران بـه خاطـر تظاهـرات بـه خـاک و خـون 
کشـیده شـدند. تا سـه روز پس از عاشـورا در آنجا بودم 
و وقتـی خواسـتم به قـم بیایم میزبان مـن در فیروزکوه 
کـه یـک معلـم خیلـی متدیـن و دلسـوز بـود، بـه بنده 
هشـدار داد کـه اگـر بـه قـم بـروم نیروهـای حکومت، 
مرا به خاطر داشـتن پوشـش روحانیت دسـتگیر و برای 
خدمـت کـردن بـه پـادگان می فرسـتند. بنابرایـن یک 
دسـت کـت و شـلوار نـو بـه مـن داد تـا بـه راحتـی به 
قـم بـروم. به تهـران آمدم مشـاهده کردم کـه اعتصاب 

عجیبـی شـده و حوزه علمیه تعطیل اسـت. با مشـاهده 
ایـن وضعیت به منزل رفتم و متوجه شـدم سـه طلبه را 
در محلـه ما دسـتگیر کرده اند و مکان آن ها نامشـخص 
اسـت؛ بـا اطـالع از وضعیت موجـود به یزد برگشـتم. با 
وجـود اینکـه به مدت 1۴ سـال در قم بـودم، بعد از این 
اتفـاق بـه میبد آمـدم. در زمان قیام 1۵ خـرداد ۴2 حوزه 
علمیـه بـه تعلیـق درآمـد و من بـرای همیشـه در میبد 
مانـدگار شـدم. وقتـی بـه میبـد آمـدم آقای سـبزواری 
فـوت کـرد و بـرای پیش نمـاز مسـجد از مرحوم شـهید 

صدوقـی)ره( کمـک گرفتند و ایشـان به همـراه مرحوم 
اعرافـی)ره(، هدائـی و وحیـدی در مسـجد یخدان جمع 
شـدند و بنده را بـه عنوان امام جماعـت انتخاب کردند.

آیا میبد در آن زمان حوزه علمیه داشت؟
نـه هنـوز حـوزه علمیـه تأسـیس نشـده بـود و مـا بـه 
صـورت خصوصـی و خودآموز تعلیـم می یافتیم و برخی 

بـه قـم بـرای تحصیـالت حـوزوی می رفتند.

 کدام یک از روحانیون میبدی در قم بودند؟
حاج شـیخ حسـن هدائـی، حاج شـیخ یحیـی وحیدی، 
حـاج شـیخ جلیـل احمدخانـی و حـاج شـیخ حیـدر در 
قـم بودنـد. مابقی روحانیـون مثل نورالدیـن آیت ا...ی، 

اهـل یـزد بودند.

شما در کدام حوزه درس می خواندید؟
وقتـی مجـرد بودم در مدرسـه آقای بروجـردی در گذر 
خـان بـه درس مشـغول بـودم و تـا سـه سـال در این 
مدرسـه بـودم و بعـد امتحـان ورودی مدرسـه فیضیـه 
دادم و قبـول شـدم و در مدرسـه فیضیـه کنـار حـرم 
حضـرت معصومـه )س( دروس حـوزوی را ادامه دادم. 
وقتـی ازدواج کـردم دوبـاره بـه قم برگشـتم و خانه ای 

گفتگویگروهتاریخشفاهیمیبدبامرحومحجتاالسالموالمسلمینشیخمحمدفالحیخدانی؛

روایتی جالب از برخورد با روحانیون میبدی قبل از انقالب

را از حـاج شـیخ عبـاس غیبـی کـه اهل شـهیدیه بود، 
اجـاره کـردم و بـه همـراه خانـواده در ایـن خانـه بـه 
مـدت دو سـال سـکونت یافتیـم. در همـان جـا یـک 
زمینـی را فروختـم و خانـه ای خریـدم اما بعـد از مدتی 

بـه میبد برگشـتم.

در چه زمانی و چگونه حوزه علمیه ساخته شد؟
زمیـن حـوزه علمیه میبد به شـخصی به نام حاج شـیخ 
اسـداله سـیمان فروش تعلق داشـت که در آن مشـغول 
توزیـع و فروش سـیمان بود و 
ایـن مـکان بـه صـورت گاراژ 
بـود. بعـد از مدتـی ایـن زمین 
را به آقـای اعرافـی)ره( واگذار 
کـرد تا حـوزه علمیه تأسـیس 
بـه  ایـن حـوزه  وقتـی  شـود. 
روی کار آمـد تنها 12 طلبه در 

آن درس می خواندنـد.

آشـنایی شـما با مرحوم محمد 
چـه  از  اعرافـی)ره(  ابراهیـم 

بود؟ زمانـی 
کـه  زمانـی  همـان  در 
بـروم  قـم  بـه  می خواسـتم 
بـود  ایشـان  تشـویق های 
کـه مـرا وادار کـرد تـا ادامـه 
حتـی  بدهـم.  تحصیـل 
مقـداری هزینـه بـه مـن داد 
و بـا تشـویق  های زیاد ایشـان 
مواجـه شـدم بـه طـوری کـه 
بـاز  قـم  از  کـه  دفعـه  هـر 
بـه  حتمـا  ایشـان  می گشـتم 

می آمدنـد. مـن  دیـدن 

وضعیـت اقتصادی مـردم میبد 
چگونـه بود؟

امـرار معـاش مـردم میبـد تنهـا از طریق کشـاورزی و 
کـم و بیـش دامـداری می گذشـت؛ و بـه طـور کلـی 
وضعیـت اقتصـادی مـردم نسـبت بـه اکنـون خـوب 
نبـود و همیـن قـدر بگویـم کـه نـان گندم به سـختی 
پیـدا می شـد و بیشـتر نـان جـو قـوت غالـب مـردم 
بـود و اغلـب خانواده  هـا نـان خـود را در خانـه تهیـه 
می کردنـد. وقتـی هنـوز سـنی نداشـتم به همـراه پدر 
بـه آسـیاب می رفتـم؛  گنـدم را که می خواسـت به آرد 
تبدیـل کنـد باید شـب تـا صبـح در آنجا منتظـر بماند 
تـا نوبـت وی فـرا رسـد و گندم در سـوله بریـزد تا آرد 
شـود؛ چـون در آن زمـان احتمـال مخلوط کـردن آرد 
گنـدم بـا آرد جو خیلـی زیاد بود و هیچ کس به کسـی 
اعتمـاد نداشـت؛ امـا وضعیت مالـی و امکانـات کنونی 
کـه وجـود دارد بـه هیـچ وجه در گذشـته نبـود. غذای 
برنـج کـه اکنـون قـوت غالـب مـردم اسـت در زمـان 
گذشـته وجـود نداشـت. به یـاد دارم مردم تنهـا در ایام 
نـوروز از ایـن غذا اسـتفاده می کردند و در اسـفندماه و 
موسـم نوروز حلوا و ارده اسـتفاده می شـد. در آن زمان 

پلـو و برنـج نبود.

ادامه این گفتگو را در شماره بعد خواهید خواند

ــه همیــن دلیــل، خاطــرات بســیاری در ســینه  ــن روحانیــون شهرســتان میبــد محســوب می شــد و ب ــی، یکــی از قدیمی تری ــدون شــک، حجــت االســام و المســلمین شــیخ محمــد فــاح یخدان ب
ایشــان پیرامــون میبــد در زمــان گذشــته مانــدگار بــود. ماهنامــه حائــر و پایــگاه خبــری میبدمــا، درگذشــت ایــن روحانــی بزرگــوار را خدمــت خانــواده، دوســتان و مخاطبیــن عزیــز تســلیت عــرض 

مــی نمایــد و مصاحبــه ایشــان بــا گــروه تاریــخ شــفاهی میبــد در مــرداد مــاه ســال 1391 را در دو بخــش خدمــت شــما تقدیــم مــی کنیــم:
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و  تفــت  هــای  شهرســتان  مــردم  نماینــده 
میبــد در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
ــای انگلیســی  ــی از کرون ــوارد مثبت ــفانه م متاس
ــا  ــد ب ــه بای ــده ک ــاهده ش ــزد مش ــتان ی در اس
ــرای پیشــگیری از  ــت شهرســتان ب همــه ظرفی

ــویم. ــیج ش ــاری بس ــن بیم ای

جلیــل  ســید  دکتــر  حائــر؛  گــزارش  بــه 
ــت  ــا نشس ــازی ب ــاط مج ــدی در ارتب میرمحم
ســتاد کرونــای شهرســتان میبــد بــا اشــاره بــه 
ــتان،  ــتان خوزس ــهرهای اس ــز ش ــت قرم وضعی
ــوع  ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش اظه
ــتان  ــاکنین اس ــی از س ــل توجه ــداد قاب ــه تع ک
ــن و  ــد از مهاجری ــتان میب ــًا شهرس و مخصوص
ــه  ــد هم ــتند، بای ــتان هس ــل خوزس ــراد اه اف
از  پیشــگیری  بــه  معطــوف  را  خــود  تــوان 

ــم. ــاری کنی ــن بیم ــیوع ای ش

انگلیســی،  کرونــای  ویــروس  افــزود:  وی 
ویروســی خطرنــاک اســت کــه هــم ســرعت و 
ــراد  ــه و چــون اف هــم شــدت آن افزایــش یافت
ــد،  ــی کن ــر م ــن را بیشــتر درگی ــا ســنین پایی ب
خطــرات آن بــه مراتــب از مــوارد قبلــی بیشــتر 

اســت.

درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  عضــو 
ــه از  ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــگیری،  ــت پیش ــی از فرص ــت دادن بخش دس
تصمیمــات  دارد  ضــرورت  داشــت:  بیــان 
ــی  ــی کامل ــم و آمادگ ــاذ کنی ــتی را اتخ درس
را  پیشــگیرانه  اقدامــات  انجــام  جهــت 

لحــاظ کنیــم.

اجــرای طــرح  بــر تقویــت  تاکیــد  بــا  وی 
ــتان،  ــای شهرس ــلیمانی در ورودی ه ــهید س ش
شهرســتان  صنایــع  مدیــران  داد:  ادامــه 
بایــد مجــاب شــوند کــه کارگــران خــود و 
مخصوصــًا کارگــران غیربومــی را از آمــد و 
ــتفاده از  ــا اس ــد و ب ــع کنن ــافرت من ــد و مس ش
ــود،  ــع خ ــاغل در صنای ــتی ش ــای بهداش نیروه
کنتــرل مناســبی را انجــام دهنــد و در آمــوزش 

دادن نیروهــای خــود بکوشــند.

بــا  عضــو کمیســیون اصــل نــود مجلــس 
اشــاره بــه اهمیــت بســیار زیــاد آمادگــی مرکــز 
ــه  ــرد: مجموع ــد ک ــتان، تاکی ــت شهرس بهداش
ــد از  ــز بای ــد نی ــان میب ــتان و کادر درم بیمارس
لحــاظ نیــرو، دارو و تجهیــزات آمادگــی کامــل 
ــوج  ــروع م ــورت ش ــا در ص ــند ت ــته باش داش

ــند. ــای کار باش ــاری پ بیم

داد  پیشــنهاد  انتهــا  در  میرمحمــدی  دکتــر 
ــه  ــت قرنطین ــز جه ــبی نی ــای مناس ــکان ه م
آنهــا  از  نیــاز  در صــورت  تــا  شــود  مهیــا 

اســتفاده شــود.

همه ظرفیت های شهرستان در پیشگیری
ــای  از شیوع کرونای انگلیسی پای کار بیایند ــر کاتولیک ه ــیس، رهب ــاپ فرانس ــفر پ 1- س

جهــان بــه کشــور عــراق اگــر چــه بــه تنهایــی برای 
ــه  ــر جاذب ــر ُپ ــک خب ــا، ی ــری دنی ــانه های خب رس
ــت بیشــتری  ــر اهمی ــن خب ــه ای ــی آنچــه ب ــود ول ب
بخشــیده و آن را بــه خبــر اول بســیاری از رســانه ها 
ــا  ــان ب ــات ایش ــر مالق ــت، خب ــرده اس ــل ک تبدی
ــان  ــدر جه حضــرت آیت اهلل سیســتانی، مرجــع عالیق
ــرف و  ــروز در نجف اش ــح دی ــه صب ــود ک ــیع ب تش
ــه اهلل  ــتانی )حفظ ــت اهلل سیس ــرت آی ــزل حض در من
ــی و  ــای مذهب ــت. کانون ه ــورت پذیرف ــی ( ص تعال
مجامــع سیاســی جهــان پیش بینــی می کردنــد 
و  اهمیــت  بــا  مســائل  مالقــات  ایــن  در  کــه 

مطــرح  تعیین کننــده ای 
ــرت  ــه حض ــرا ک ــود چ ش
بــه  آیــت اهلل سیســتانی 
ــع  ــی از مراج ــوان یک عن
عالیقــدر  و  برجســته 
جهــان تشــیع کــه بــه 
از کیــان اســالم  دفــاع 
شــهره هســتند و پــاپ 
ــری  ــه رهب ــیس ک فرانس
کاتولیک هــای جهــان را 
برعهــده  دارد، دو ســوی 

ــد. ــات بودن ــن مالق ای

و  کوچــک  خانــه   -2
ــت اهلل  ــرت آی ــر حض محق
سیســتانی، شــاید بــرای 
پــاپ اولیــن پیــام ایــن 

ــود. یکــی از مراجــع بزرگــوار شــیعه کــه  ــات ب مالق
از اقتــدار و اقبــال فراوانــی در عــراق برخــوردار اســت 
در حالــی بــه زندگــی در یــک خانــه کوچــک و 
محقــر بســنده کــرده اســت کــه کاخ هــای افســانه ای 
ــن و آن  ــزد ای ــور زبان ــدام در آن کش ــرافی ص و اش

ــت. اس

بــا  حالــی  در  کاتولیک هــای جهــان  رهبــر   -3
ــدار  ــه دی ــود و ب ــراق می ش ــل وارد ع ــت کام امنی
ــدی  ــه چن ــی رود ک ــتانی م ــت اهلل سیس ــرت آی حض
قبــل تروریســت های تکفیــری ســاخت آمریــکا، 
بــا پشــتیبانِی افشــاء شــده ائتــالف غربــی و عبــری 
ــاک  ــه خ ــار را ب ــن دی ــوم ای ــردم مظل ــی، م و عرب
ــاد  ــوای جه ــا فت ــی ب ــد ول ــیده بودن ــون کش و خ
حضــرت آیــت اهلل سیســتانی جوانــان پاکباختــه 
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــی ح ــت فرمانده ــراق تح ع
همرزمانشــان  ســایر  و  مهنــدس  ابومهــدی  و 
ــع  ــع و قم ــش را قل ــری داع ــت های تکفی تروریس
کــرده و خــاک مقــدس عــراق و مــردم ایــن کشــور 
اعــم از شــیعه و ســنی و مســیحی را از چنــگال 
ــات  ــی نج ــاد و تباه ــای فس ــز آن جرثومه ه خونری

داده بودنــد.

ــان  ــوان میهم ــه عن ــی ب ــاپ فرانســیس در حال ۴- پ
ــراق وارد  ــردم ع ــتانی و م ــت اهلل سیس ــرت آی حض
ــرام از ایشــان  ــا تکریــم و احت ایــن کشــور شــده و ب
ــت  ــط حرم ــه فق ــکا ن ــه آمری ــود، ک ــی می ش پذیرای
ــداکار  ــوار و ف ــان بزرگ ــلیمانی، میهم ــاج قاســم س ح
مــردم عــراق را نــگاه نداشــته بــود بلکــه ناجوانمردانه 
و دزدانــه خــون پــاک و مطهــر او و میزبانــش، شــهید 

ــش را  ــن نق ــه اصلی تری ــدس را ک ــدی مهن ــو مه اب
ــر  ــری داشــتند، ب ــا تروریســت های تکفی ــه ب در مقابل

زمیــن ریختــه بــود.

ــه تنهــا مــردم مســلمان عــراق، امنیــت امــروز  ۵- ن
خــود را مدیــون حضــرت آیــت اهلل سیســتانی مرجعیت 
بزرگــوار و حشد الشــعبی و شــهید ســلیمانی و شــهید 
ابو مهــدی و ... هســتند بلکــه آســایش و آرامــش 
مســیحیان عــراق و مانــدگاری کلیســاها در ایــن 
ــت. در  ــار آنهاس ــازی و ایث ــل پاکب ــز حاص ــور نی کش
ــر حضــرت آیــت اهلل سیســتانی  ــه دفت بخشــی از بیانی
کــه دربــاره مالقــات دیــروز حضــرت ایشــان منتشــر 

ــه ایــن نکتــه اشــاره شــده و آمــده اســت: شــده ب
ــام  ــر اهتم ــتانی[ ب ــت اهلل سیس ــرت آی  » وی ]حض
ــه  ــد هم ــه مانن ــیحی ک ــهروندان مس ــه ش ــود ب خ
عراقی هــا در امنیــت و صلــح و کامــاًل مطابــق 
ــد  ــد تأکی ــی می کنن ــود زندگ ــی خ ــوق اساس ــا حق ب
ــی  ــه بخشــی از نقشــی کــه مرجعیــت دین کــرد و ب
در  آنهــا و همــه کســانی کــه  از  در محافظــت 
ــیب  ــم و آس ــورد ظل ــته م ــال های گذش ــوادث س ح
ــژه در دوره ای  ــه وی ــرد. ب ــاره ک ــد، اش ــرار گرفته ان ق
ــن  ــیعی را در چندی ــق وس ــت ها مناط ــه تروریس ک
ــات  ــد و در آنجــا اقدام ــراق تصــرف کردن اســتان ع

ــد«. ــام دادن ــه انج جنایتکاران

۶- و باالخــره ایــن مالقــات، ماجرای مالقــات حضرت 
امــام - رضــوان اهلل تعالــی علیــه- بــا »اســقف  هانیبال 
ــه خاطــر  ــل دوم را ب ــاپ ژان پ ــده پ بوگینینــی« نماین
ــی از لطــف  ــه آن خال ــذرا ب ــه اشــاره ای گ ــی آورد ک م

نیســت؛
 حضــرت امــام)ره( در آن مالقــات بــرای پــاپ ژان پل 
دوم پیامــی فرســتادند کــه متاســفانه از ســوی جنــاب 
پــاپ بی پاســخ مانــد. امــام خمینــی)ره( از پــاپ 
پرســیده بودنــد اگــر حضــرت مســیح علیه الســالم در 
ــه  ــکا علی ــات آمری ــود و تخاصــم و جنای ــا ب ــان م می
ایــران و مــردم ایــران را مشــاهده می فرمــود، جانــب 
مــا را می گرفــت و یــا جانــب آمریــکا را؟ متــن 

ــه اســت: ســخن حضــرت امــام، اینگون
ــای  ــا، آق ــش م ــود پی ــر عیســی  مســیح اآلن ب » اگ
ــن را  ــال ای ــی احتم ــای روحان ــایر رؤس ــاپ و س پ
ــه  ــر و ب ــه کارت ــود ب ــل بش ــه او متص ــد ک می دادن
ــد؟!  ــا کن ــوم را ره ــت مظل ــن مل ــوع و ای ــاه مخل ش

ــون  ــایر روحانی ــا س ــاپ ی ــای پ ــال را آق ــن احتم ای
ــال  ــن را احتم ــه مذاهــب ای ــون هم مســیح، روحانی
ــن  ــد در بی ــیح بیای ــی مس ــر عیس ــه اگ ــد ک می دادن
ــه طایفــه مظلومیــن متصــل می شــود  ماهــا، ایــن ب
ــن اســت کــه  ــه ظالم هــا؟ ...قاعــده ای ــه طایف ــا ب ی
ــم،  - بــه حســب مذهــب مســیح مــن حــرف می زن
بــه حســب مقــام مســیح مــن دارم می گویــم- 
ــه  ــد ک ــا را می کن ــن اقتض ــیح ای ــزرگ مس ــام ب مق
ــاز  ــم را از ظلمــش ب ــم، ظال ــه ظال ــد ب ــراض کن اعت
ــتید و  ــیح هس ــت مس ــه روحانی ــم ک ــما ه دارد. ش
ــتند،  ــیح هس ــرت مس ــع حض ــه تاب ــم ک ــا ه ملت ه
ــیح  ــرت مس ــت از حض ــد تبعی ــم بای ــا ه آن ملت ه
بکننــد. مگــر ملت هــا 
عقیده شــان  هــم 
بــر ایــن اســت کــه 
مســیح  حضــرت 
موافــق  نعوذ بــاهلل 
بــا ظالــم هســت؟! و 
ــوم؟! و  ــا مظل ــف ب مخال
مــن گمــان نــدارم یــک 
پیــدا  مســیحی  نفــر 
همچــو  یــک  بشــود 
حرفــی بزنــد«. )۸ آذر 

.)  ۵۸
ــرت  ــت حض ــی اس گفتن
 ۴ تاریــخ  در  امــام)ره( 
دی مــاه ۵۸ نیز در جمع 
ــا  ــون مســیحی ب روحانی
ــی  ــه نمونه های ــاره ب اش
ــای  ــا آق ــد؛ »آی ــوده بودن ــکا فرم ــات آمری از جنای
پــاپ مطلــع از ایــن مســائل هســت و مــا را محکــوم 
می کنــد؟ یــا بــه او بــد مســائل را می رســانند؟ اگــر 
ــال  ــه ح ــا و وای ب ــال م ــه ح ــع هســت وای ب مطل
ــه حــال علمــای مســیح، و اگــر  مســیحیت و وای ب

ــکان«! ــال واتی ــه  ح ــت وای ب ــع نیس مطل

ــراق  ــریف ع ــردم ش ــه م ــکا علی ــات آمری ۷- جنای
ــر تکــرار اســت کــه بــه  بــه  انــدازه ای گســترده و ُپ
ــوی  ــز »مثن ــت آن نی ــد و فهرس ــماره در نمی آی ش
هفتــاد مــن کاغــذ« اســت. اکنــون انتظــار آن اســت 
ــا حضــرت  ــات ب ــد از مالق ــاپ فرانســیس بع ــه پ ک
ــه  ــوره و دغدغ ــاهده دلش ــتانی و مش ــت اهلل سیس آی
ــی و  ــم و تباه ــا ظل ــارزه ب ــه مب ــان ک ــی ایش اصل
اســتکباری  قدرت هــای  از  انســان ها  نجــات 
ــرای پرســش بی پاســخ  خونریــز و غارتگــر اســت، ب
ــه(  ــی علی ــوان اهلل تعال ــر )رض ــی کبی ــده خمین مان
کــه بــه یقیــن پرســش حضــرت آیــت اهلل سیســتانی 
)حفظــه اهلل تعالــی( نیــز هســت، پاســخی شایســته و 
بایســته بیابنــد ... اگــر حضــرت مســیح علیه الســالم 
در میــان مــا بــود، جنایــات بی شــمار آمریــکا 
ــه  ــه داعی ــی ک ــورهای غرب ــر از کش ــی دیگ و برخ
ــد  ــد، می دی ــیح )ع( را دارن ــرت مس ــروی از حض پی
بــا  و  می گزیــد  بــر  بی طرفــی  و  ســکوت  آیــا 
ــای  ــایر قدرت ه ــکا و س ــب آمری ــود جان ــکوت خ س
ــه حمایــت و دفــاع  ــا ب اســتکباری را می گرفــت و ی
از ملت هــای مظلــوم بــر می خاســت؟ و جنــاب 
ــای  ــر کاتولیک ه ــگاه رهب ــیس در جای ــاپ فرانس پ
ــرت  ــب حض ــت؟ جان ــو می رف ــدام س ــه ک ــان ب جه

ــا ...؟!  ــت ی ــیح )ع( را می گرف ــی مس عیس

حسینشریعتمداریمدیرمسئولروزنامهکیهان؛

اگر مسیح )ع( در میان ما بود ...


