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در سـال های پیـش از انقـاب اوضـاع اقتصـادی اکثر 
مـردم میبـد خوب نبـود و بسـیاری از آنان بـا زیلوبافی 
و کشـاورزی و دامپـروری روزگار می گذراندنـد و حتـی 
برخـی از آنـان بـرای تامین زندگـی مرفه تـر ناگزیر به 

مهاجـرت بـه آبـادان و کویت و... می شـدند.
امـا پـس از انقاب بـا هوشـمندی چندتـن از نخبگان 
وقـت،  مسـئولین  یـاری  بـا  و  شـهر  دلسـوزان  و 
کارخانـه  اولیـن  و  شـد  جمـع  مردمـی  سـرمایه های 

کاشـی میبـد تاسـیس شـد.
بـه یـاری خدا و بـا همت بلنـد مـردم و آن صنعتگران 
خـاق، ایـن راهبـرد خیلـی زود جواب داد و بـه تدریج 
چـرخ اقتصـاد و معیشـت مـردم میبـد خیلـی سـریع تر 

چرخید.
حـاال مسـیر جدیـدی بـاز شـده بـود و همـه مشـتاق 
بودنـد تـا در ایـن مسـیر هـم زندگـی خـود را بهبـود 

ببخشـند و هـم باعـث پیشـرفت شـهر بشـوند.
بـه تدریـج آمـار بیـکاران شـهر کـم و کمتـر شـد و 
شـهر هـم از محـل برخـی از تکالیـف قانونـی مالـی 
کـه برعهـده ایـن صنایـع بـود و همچنیـن از ناحیـه 
مسـئولیتهای اجتماعـی کـه برخـی از آن صنعتگـران 

یافـت. رشـد  عملیاتـی می کردنـد،  را  آن 
درحالیکـه نخبـگان جامعـه همچنـان بیـکار بودنـد و 
ایـن صنعـت، جـای چندانـی بـرای آنـان نداشـت امـا 
زمینه اشـتغال سـایر اقشـار جامعـه فراهم شـده بود به 
گونـه ای کـه آمـار بیـکاری شـهروندان عـادی میبدی 
تـک رقمـی و شـاید هـم بشـود گفـت بـه صفـر میل 

می کـرد.
بـا ایـن حـال رشـد صنعـت کاشـی و سـرامیک بـا 
سـرعت هرچـه تمامتـر ادامـه می یافـت و مسـئولین 
و مـردم شهرسـتان هـم کـه آثـار مثبـت فـراوان این 

صنعـت را می دیدنـد از ایـن حرکـت شـتابان اسـتقبال 
می کردنـد.

بیـکاری خیلـی کم شـده بود امـا همچنـان کارخانه ها 
بـه کارگـر نیازمنـد بودنـد و خیلـی بیشـتر از نیـاز بـه 
اشـتغال جوانـان میبـدی، کارخانـه و فرصـت شـغلی 
ایجـاد می شـد. ایـن بـود کـه کارخانه هـا بـه سـمت 

جـذب کارگـران غیربومـی رفتنـد.
حـاال بسـیاری از مـردم بـا پدیده های جدیـدی مواجه 
هـوای  کـه  می دیدنـد  وضـوح  بـه  آن هـا  می شـدند. 
اطـراف شهرشـان آلـوده اسـت و چنین چیزی سـابقه 
نـدارد. امـا بـا اینحال منافع زیـادی که ایـن کارخانه ها 
ایجـاد کـرده بودنـد باعـث می شـد تـا بـرای خیلی هـا 

ایـن آالیندگـی اهمیتی نداشـته باشـد.
بهبـود  مـردم  اقتصـادی  اوضـاع  کـه  اسـت  درسـت 
یافتـه بـود امـا وضـع اقتصـادی صاحبـان ایـن صنایع 

و سـهامداران عمـده ایـن صنایـع به طرز چشـمگیری 
ترقـی پیدا کرده بـود و حاال دیگر نیاز به سـرمایه های 
خـرد مردمـی نبـود و یـک صنعتگـر می توانسـت بـه 
تنهایـی یـا نهایتـا بـا شـراکت چنـد نفـر دیگـر یک یا 

حتـی چنـد کارخانـه کاشـی دیگـر را تاسـیس کند.
تاسـیس ایـن کارخانه هـا بـه نیـرو نیـاز داشـت و دیگر 
ظرفیـت نیروهـای بومـی کامـا پر شـده بـود بنابراین 
ورود نیروهـای غیربومـی به میبد رشـد فزاینـده ای پیدا 
کـرد تـا آنجا که کسـر بزرگـی از جمعیت شهرسـتان را 
کارگـران عزیز مهاجر و خانواده هایشـان تشـکیل دادند.
آن  خشـک  اقلیـم  و  اسـت  کویـری  شـهری  میبـد، 
ظرفیـت بسـیار پایینـی بـرای پاالیـش آالیندگی هـا 
دارد و ریزگردهـا و سـایر عوامـل هـم باعـث می شـود 

ایـن ظرفیـت پاییـن هـم شـکننده باشـد.
ادامه در صفحه دو

ــه افکارعمومــی هســتند کــه میرمحمــدی، ضدصنعــت اســت و  ــب ب ــن مطل ــاء ای ــا تلویحــا درصــدد الق ــا در گوشــی، تصریحــا ی ــون ی ــف پشــت تریب ــا انگیزه هــای مختل ــن روزهــا برخــی ب ای
ــکاند!! ــد را بخش ــع در میب ــه صنای ــد ریش می خواه

اما آیا این ادعا راست است؟ ماجرا چیست؟!

آیا دکتر میرمحمدی مخالف صنعت است؟!
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اســتقرار صنایــع متعــدد کاشــی و ســرامیک بــا 
ــج  ــه تدری ــا ب ــه شــد باعــث شــد ت شــرحی کــه گفت
ــود و  ــتر ش ــتر و بیش ــد بیش ــوای میب ــی ه آالیندگ
هــوای شــهر بــه گــواه اســناد متعــدد اداره کل محیــط 

بســیار  زیســت 
و  شــود  آلــوده 
بــرای اولیــن بــار 
ــی  ــاهد تعطیل ش
مــدارس در میبــد 
ــی  ــر آلودگ بخاط

ــیم. ــوا باش ه
کم کــم 
در  اعتراضاتــی 
گوشــه و کنــار 
ــت  ــهر در گرف ش
میبــد  مــردم  و 
از  ناراحــت 
ــدی  اوضــاع جدی
ــه  ــه رفت ــه رفت ک
رقــم  برایشــان 
بــه  می خــورد، 
ایــن  ادامــه 
رشــد  رونــد 
صنعتــی انتقــاد 

. نــد د می کر
ــید و  ــئولین می رس ــوش مس ــه گ ــادات ب ــن انتق ای
برخــی از آنــان -نظیــر آیــت ا... اعرافــی، امــام جمعــه 
ــدند.  ــاس ش ــد حس ــت جدی ــن وضعی ــه ای ــهر- ب ش
ایشــان در خطبه هــای مکــرر نمازجمعــه ایــن آســیبها 
صاحبــان  و  مســئواین  از  و  می شــدند  متذکــر  را 
صنایــع می خواســتند کــه بــرای ایــن معضــات 

ــد. ــری کنن فک
بــا ایــن رونــد 
برخــی از نخبگان 
صاحبنظــران  و 
ــه  ــن نتیج ــه ای ب
کــه  رســیدند 
الگــوی  ادامــه 
ــی  ــعه صنعت توس
کنونــی بــا توجــه 
ــت  به تبعات زیس
محیطــی، امنیتی، 
 ، عــی جتما ا
و  فرهنگــی 
آن  اقتصــادی 
زیــادی  تبعــات 
همــراه  بــه 
خواهــد داشــت و 
ــد  ــه بع ــن ب از ای
بــه جــای صــدور 
بــرای  مجــوز 
ی  نه هــا خا ر کا

جدیــد کاشــی و ســرامیک بایســتی بــه ســراغ صنایــع 
ــت. ــد رف ــور نباش ــه کارگرمح ــرفته ک ــاک و پیش پ

اما این وسط دو مشکل وجود داشت!
یکــی آنکــه عــده ای از مســئولین ایــن معضــات را اصا 
ــوازم  ــن از ل ــد ای ــد بودن ــتند و معتق ــل نمی دانس معض
ــه  ــه هیچ وج ــذا ب ــت و ل ــرمایه داری اس ــرفت و س پیش

ــد. ــد نبودن ــه توقــف صــدور مجوزهــای جدی ــل ب قائ

و دیگــر اینکــه اجــرای سیاســت توقــف توســعه 
ایــن  آنکــه  بــدون  میبــد  در  آالینــده  صنایــع 
ــود،  ــی ش ــاور عملیات ــتانهای مج ــت در شهرس سیاس
ــد را  ــا میب ــت و صرف ــد داش ــی نخواه ــل چندان حاص

ــد  ــع جدی ــده اســتقرار صنای از برخــی مواهــب باقیمان
ــودن  ــک ب ــل نزدی ــه دلی ــه ب ــد و البت محــروم می کن
ــان  ــش همچن ــزد ضررهای ــکذر و ی ــه اردکان و اش ب

متوجــه میبدی هــا خواهــد بــود.
پــس از انتخــاب دکتــر میرمحمــدی بــه عنــوان نماینده 
مــردم تفــت و میبد بیشــترین درخواســتهای شــهروندان 

از ایشــان پیگیــری توقــف ایــن رونــد کــه باعــث ســلب 
آرامــش و آســایش بســیاری از شــهروندان شــده، بودنــد.
ــده  ــرر، نماین ــتهای مک ــن درخواس ــه همی ــر ب ناظ
تفــت و میبــد پیگیــر توقــف الگــوی رشــد صنعتــی 
فعلــی در تمــام پهنــه دشــت یــزد-اردکان )مطابــق 
ــرده  ــام ک ــی اع ــت ا... اعراف ــا آی ــه باره ــا آنچ ب
بــود( و هدایــت ســرمایه ها بــه ســمت صنایــع 

ــاک و پیشــرفته شــد کــه ایــن پیگیری هــا مــورد  پ
ــتان  ــردم دو شهرس ــیار م ــمگیر بس ــتقبال چش اس

ــت. ــرار گرف ــد ق اردکان و میب
امــا آیــا ایــن رویکــرد دکتــر میرمحمــدی بــه معنــای 
تعطیــل کــردن 
ــود  ــع موج صنای

ــت؟ اس
ایــن  پاســخ 

: ســت ا
به هیچ وجه!

دکتــر  رویکــرد 
ی  محمــد میر
ــت از صنایع  حمای
بــرای  موجــود 
رونــق  تــداوم 
ــهر  ــادی ش اقتص
و البتــه تــاش 
ــرای  ــری ب حداکث
رفــع آســیبهای 
امــا  آنهاســت. 
ــف  ــان مخال ایش
مجــوز  صــدور 
و  ایجــاد  و 
کّمــی  توســعه 
ت  نجــا خا ر کا
آالینــده جدیــد در ایــن پهنــه اســت و تمــام تاش هــا 
و نطق هــا و رایزنی هــای ایشــان نیــز در همیــن 

راستاســت.

جمع بندی اینکه:
1. دکتــر میرمحمــدی بــا صنایــع موجــود هیــچ 
ــدارد. مخالفتــی ن
هیــچ  از   .2
بــرای  تاشــی 
بــه  کمــک 
ــود  ــع موج صنای
ــرده  ــذار نک فروگ
و نخواهــد کــرد.
صنایــع  بــه   .۳
در  موجــود 
رفــع  جهــت 
از  آسیبهایشــان 
کمکــی  هیــچ 
دریــغ نخواهــد 

کــرد.
مخالــف   .4
ر  و صــد
ی  هــا ز مجو
جدیــد و ایجــاد 
توســعه  یــا 
و  کارخانجــات 
تولیــد  خطــوط 
جدیــد اســت و معتقــد اســت دولــت در اجــرای وظیفــه 
ــد. ــتا ورود کن ــن راس ــد در ای ــود بای ــری خ تنظیم گ

۵. ایــن سیاســت بایــد کل پهنــه دشــت یــزد اردکان را 
دربــر بگیــرد و نــه فقط شهرســتان میبــد را.

۶. الگــوی توســعه صنعتــی اســتان از ایــن بــه 
ــرفته و  ــاک و پیش ــع پ ــمت صنای ــه س ــد ب ــد بای بع

غیرکارگرمحــور بــرود.

آیا دکتر میرمحمدی مخالف صنعت است؟!
نکاتی درمورد حاشیه های ایجاد شده در مورد صنایع میبد؛

حتی لیبرال ها هم ...!

پافشــاری  مــواردی  در  هــم  لیبرال هــا  حتــی 
»حداکثــری« بــر حقــوق و آزادی هــای فــردی 
ــان  ــم در کشورهایش ــوح می بینی ــه وض ــد و ب ندارن
سالهاســت اقداماتــی ماننــد بســتن کمربنــد ایمنــی 

کرده انــد! اجبــاری  را 
دقــت کنیــد! بســتن کمربنــد ایمنــی صرفــا ممکــن 
ــرار  ــده بشــود و ق ــه ی نجــات جــان رانن اســت مای
ــراد  ــه دیگــر اف نیســت از ورود خســارت مســتقیم ب
ــیب  ــم آس ــتنش ه ــد و نبس ــگیری کن ــه پیش جامع
مســتقیمی بــه دیگــران وارد نخواهــد کــرد؛ امــا بــا 
ــن کار  ــرال ای ــه کشــورهای لیب ــود در هم ــن وج ای

ــاری اســت. اجب
ــه  ــه واکسیناســیون در مقابل حــاال چــه برســد ب
ــاری ای  ــم بیم ــر؛ آن ه ــاری واگی ــک بیم ــا ی ب
و  باالســت  بســیار  شــیوعش  ســرعت  کــه 
ــه را  ــک جامع ــراد ی ــر اف ــرگ و می ــرانه م س
ــاری ای  ــرد. بیم ــاال بب ــرعت ب ــه س ــد ب می توان
کــه پــس از ســال ها تجربــه یــک پاندمــی 
ــده  ــریت زن ــرای بش ــر( را ب ــاری جهانگی )بیم

ــت. ــرده اس ک
از کشــورهای لیبــرال یــاد می کنــم نــه بــه 
ایــن علــت کــه آنــان الگــوی مــا باشــند؛ 
بلکــه می خواهــم بگویــم حتــی این هــا کــه 
برایشــان رضایــت و آزادی هــای فــردی اهمیــت 
ــای  ــه پ ــواردی ک ــته و دارد در م بیشــینه ای داش
ــود  ــوق خ ــا حق ــی بعض ــران )و حت ــوق دیگ حق
ــت  ــزام دول ــه و ال ــد، مداخل ــان باش ــرد( در می ف
ــگاه  ــه ن ــد ب ــه برس ــمرند چ ــروری می ش را ض
ــح  ــع و مصال ــگاه او مناف ــا از ن ــه قطع ــام ک اس
عمومــی افــراد جامعــه بــر خواســت و میــل 
فــردی و شــخصی اولویــت دارد و نمی پذیــرد 
ــراد  ــی اف ــر برخ ــت و نظ ــر خواس ــه خاط ــه ب ک
ــر  ــوق دیگ ــایر حق ــال و س ــان و م ــه، ج جامع
ــاوان  ــان ت ــد و آن ــر بیفت ــه خط ــه ب ــراد جامع اف

امیــال مخالفــان واکســن را پرداخــت کننــد.
ــا  ــر م ــات بغی ــن و المؤمن ــؤذون المؤمنی ــن ی و الذی

ــا ــا مبین ــا و اثم ــوا بهتان ــد احتمل اکتســبوا فق

سیره امام خمینی)ره( در مورد
 دستور متخصصین

ــتور  ــه دس ــد ک ــد بودن ــی مقی ــی خیل ــام خمین ام
ــد. ــرا کنن ــا را اج دکتره

در بیمارســتان جمــاران دیــدم کــه ِســُرم را از دســت 
راســت امــام در آورده و بــه دســت چــپ ایشــان زده 
ــر  ــه دکت ــد ب ــان فرمودن ــات ایش ــان لحظ ــد؛ هم ان

عارفــی بگوییــد بیایــد.
ــه او  ــا ب ــید و آق ــام رس ــت ام ــی خدم ــر عارف دکت
فرمودنــد: آقــای دکتــر! تکلیــف مــن چیســت؟ وضــو 

ــا تیمــم کنــم؟! بگیــرم ی
ــع  ــان مرج ــما خودت ــا ش ــت: آق ــی گف ــر عارف  دکت

ــد! ــر می دانی ــان بهت ــتید خودت هس
 آقــا فرمودنــد: مــن از شــما حکم شــرعی نخواســتم! 
وظیفــه ام را خواســتم بدانــم کــه بایــد تیمــم کنــم یا 

ــو بگیرم؟ وض
 دکتر عارفی گفت: آقا! تیمم کنید.

ــد  ــر تیمم کردن ــه دســتور دکت ــام هــم ب حضــرت ام
و وضــو نگرفتنــد.

سیدرحیم میریان خادم امام خمینی)ره(
به نقل از کتاب خاطرات خادمان امام، ص4۸
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بعـــد از جنـــگ چـــه کاری بـــر عهـــده 
ـــتید؟ ـــمتی داش ـــه س ـــی چ ـــد؟ یعن گرفتی

مـــن تـــا ســـال ۶۶ در ســـپاه بـــودم. بعـــد از ۵9 
و رفتـــن بـــه جبهـــه و ســـال ۶0 بـــا توجـــه بـــه 
ــور  ــی مأمـ ــودم مدتـ ــده بـ ــروح شـ ــه مجـ اینکـ
شـــدم بـــه بیـــت امـــام در تهـــران. چنـــد مـــاه 
ــد و  ــدم میبـ ــا آمـ ــد از آنجـ ــد و بعـ ــا بودنـ آنجـ

ــدم.  ــپاه شـ ــنلی سـ ــئول پرسـ مسـ
ــم و  ــان رفتـ ــه اصفهـ ــه بـ ــود کـ ــال ۶1 بـ سـ
ــدم.  ــه 2 شـ ــپاه منطقـ ــی سـ ــئول کارگزینـ مسـ
ــپ  ــازه تیـ ــودم تـ ــان بـ ــه اصفهـ ــی کـ در ایامـ
و لشـــکر شـــکل گرفتـــه بـــود. از اصفهـــان 
مامـــور شـــدم کـــه بـــه پرســـنلی لشـــکر امـــام 
حســـین)ع( و نجـــف اشـــرف بـــروم. انجـــا مـــا 
قالـــب پرونـــده ای را راه انداختیـــم چـــون قبـــل 
از مـــا ایـــن نظـــم و مدیریـــت وجـــود نداشـــت. 
ــد  ــودم و بعـ ــا بـ ــاه در آنجـ ــت مـ ــدود هشـ حـ
ــپاه  ــده سـ ــی فرمانـ ــد مدتـ ــه میبـ ــتن بـ برگشـ
میبـــد شـــدم. آن زمـــان کـــه مســـائل باندبـــازی 
و خـــط و جنـــاح بـــازی در میبـــد مقـــداری 

دامنگیـــر بچـــه هـــا شـــده بـــود.

ــا  ــد آقـ ــای محمـ ــر منبرهـ ــه خاطـ بـ
ــت  ــا علـ ــود؟ یـ ــا بـ ــدری و اینهـ حیـ

دیگـــری داشـــت؟
خـــوب بـــه هـــر حـــال از آنجـــا نشـــأت گرفتـــه 

ـــود ب

ـــه  ـــد ک ـــی دهی ـــح م ـــش را توضی ماجرای
ـــاد؟ ـــی افت ـــه اتفاق چ

بلـــه. اینهـــا یـــک محفـــل هـــا و منبـــر هایـــی 
داشـــتند و جلســـاتی خصوصـــی. حـــاال آنجـــا 
ـــام  ـــه ام ـــع ب ـــتند راج ـــی توانس ـــتقیم نم ـــاید مس ش
ـــت  ـــی صحب ـــک جورهای ـــی ی ـــد ول ـــزی بگوین چی
مـــی کردنـــد کـــه پروبـــال امـــام را هـــم بزننـــد 
ــه در  ــد کـ ــپاه بودنـ ــای سـ ــر از بچه هـ ــد نفـ چنـ
ایـــن مجالـــس شـــرکت می کردنـــد. وقتـــی بـــه 
ســـپاه هـــم مـــی آمدنـــد یـــک ســـمپاتی هایـــی 
شـــکل مـــی دادنـــد. و باالخـــره بـــه نحـــوی آن 

افـــکار را ترویـــج مـــی دادنـــد.

ـــم  ـــری ه ـــد نف ـــه چن ـــت ک ـــروف اس مع
ـــدند؟ ـــراج ش ـــپاه اخ از س

در آن موقـــع حکـــم اخراجـــش آن را آقـــای 
ـــد  ـــه از میب ـــه ای ک ـــی نام ـــرد ول ـــا ک ـــازی امض نم

نوشـــته شـــد را مـــن نوشـــتم.

ــی  ــا چیزهایـ ــای آنهـ ــی در منبرهـ یعنـ
مـــی گفتنـــد کـــه بـــه شـــهدا توهیـــن 

مـــی شـــد؟
ـــد  ـــی کردن ـــت م ـــوی صحب ـــه نح ـــًا ب ـــد واقع ببینی
ـــم  ـــه داری ـــیری ک ـــن مس ـــردم و در ای ـــه در دل م ک
ـــه  ـــی ک ـــد. در حال ـــاد کنن ـــک ایج ـــوی ش ـــه نح ب
ـــد.  ـــی ش ـــک م ـــیر کم ـــن مس ـــت ای ـــد در تقوی بای
انتقاداتـــی داشـــتند کـــه بـــا آن پروبـــال انقـــاب 

ـــد. ـــی زدن را م

ـــهر  ـــح خرمش ـــد از فت ـــده بع ـــنیده ش ش
ایـــن گفتـــه را گســـترش مـــی دادنـــد، 
جـــوان هایـــی کـــه بـــه جبهـــه مـــی 
ــن  ــد ایـ ــی کننـ ــی مـ ــد خودکشـ رونـ

حقیقـــت دارد؟
بـــه ایـــن صـــورت و بـــا ایـــن صراحـــت در 

جمـــات شـــان نبـــود ولـــی بـــه نحـــوی مـــی 
گفتنـــد!

ـــا  ـــه آنه ـــته ب ـــپاهی وابس ـــراد س ـــد اف بع
ـــد؟ ـــی دادن ـــج م ـــن را تروی ـــم ای ه

موقـــع  آن  کـــه  ســـپاهی  افـــراد  متاســـفانه 
مأموریـــت داشـــتند و امـــام هـــم فرمـــوده بـــود 
کـــه ســـپاه وارد هیـــچ دســـته و بانـــد و گروهـــی 
ـــر  ـــد و متاث ـــده بودن ـــروه ش ـــا وارد آن گ ـــود اینه نش

بودنـــد و ترویـــج مـــی دادنـــد.

یعنـــی بـــه نوعـــی در ارتبـــاط بـــا 
بودنـــد؟ انقـــاب  مجاهدیـــن 

شـــاید بشـــود اینطـــوری گفـــت شـــاید هـــم در 
آن موقـــع در بعضـــی از افکارشـــان افراطـــی تـــر 
بودنـــد. شـــاید مجاهدیـــن آن موقـــع بـــه ایـــن 
ـــد  ـــه بع ـــه البت ـــد ک ـــی کردن ـــت نم ـــت صحب صراح

از آن لحـــن شـــان ســـریح شـــد.

ـــت و  ـــتگی داش ـــد دودس ـــپاه میب ـــا س آی

ـــد؟ ـــه ش ـــه چ نتیج
اوایـــل شـــاید بـــه شـــکلی دو دســـتگی داشـــت 
امـــا در نهایـــت یـــک دلـــی ایجـــاد شـــد. بچـــه 
ــًا  ــدند و حتمـ ــراج شـ ــد و اخـ ــه رفتنـ ــی کـ هایـ
ـــار  ـــا فش ـــر آنه ـــه خاط ـــد، ب ـــی دانی ـــان را م اسمش
ـــی  ـــوان کس ـــه عن ـــدیم، ب ـــل ش ـــی را متحم عجیب

کـــه ایـــن قائلـــه را ختـــم کـــرده.
بعضـــی ایـــراد مـــی گرفتنـــد کـــه نبایـــد ایـــن 
ـــم  ـــی ه ـــد، بعض ـــی ش ـــراد م ـــن اف ـــا ای ـــورد ب برخ
ــه  ــه ایـــن نتیجـ ــد و مـــن بـ همراهـــی می کردنـ
ـــرایط  ـــد در آن ش ـــاح نباش ـــاید ص ـــه ش ـــیدم ک رس
ــه  ــار آوردم بـ ــردم و فشـ ــت کـ ــم. درخواسـ بمانـ
ـــای  ـــا آق ـــم. در آنج ـــزد رفت ـــپاه ی ـــه س ـــه و ب منطق
حســـینی نســـب کـــه بچـــه یـــزد بـــود فرمانـــده 
ســـپاه شـــد و بعـــد از او هـــم آقـــای عبدالرضـــا 
برزگـــر کـــه بچـــه بفرویـــه میبـــد بـــود فرمانـــده 
ســـپاه شـــد و بعـــد از او ســـید مهـــدی حســـینی 

زاده و بعـــد عظیمـــی نیـــا...

بعد به چه کاری مشـــغول شدید؟
ـــئول  ـــتان و مس ـــپاه اس ـــنلی س ـــئول پرس ـــزد مس در ی

ـــودم. ـــم ب ـــپاه ه ـــی س ـــق و بازرس ـــر تحقی دفت

و بعد چه شد؟
ســـال ۶4 ضمـــن اینکـــه مســـئول پرســـنلی 

ـــر  ـــودم. اواخ ـــم ب ـــپاه ه ـــتاد س ـــین س ـــودم؛ جانش ب
ـــری  ـــی دیگ ـــپاه کس ـــنلی س ـــرای پرس ـــال ۶4 ب س
ـــتاد  ـــین س ـــوان جانش ـــه عن ـــداً ب ـــد. بع ـــی ش معرف
دفتـــر تحقیـــق و بازرســـی تـــا ســـال ۶۶ بـــودم. 
بعـــد از قطعنامـــه فرمانـــده ســـپاه هـــم عـــوض 
ـــدی  ـــای احم ـــود و آق ـــه ب ـــای فقی ـــش آق ـــد. قبل ش
بـــه جـــای او آمـــد. آقـــای فقیـــه آن موقـــع در 
ــد.  ــال شـ ــپاه فعـ ــی وزارت سـ ــع خودکفایـ صنایـ
ـــی  ـــات صنعت ـــک امکان ـــرح لبی ـــب ط ـــا در قال آنج
اســـتان را جهـــت پشـــتیبانی جبهـــه ارســـال 
ـــه  ـــور ب ـــوان مام ـــه عن ـــم ب ـــن ه ـــد م ـــی کردن م
آنجـــا رفتـــم. ســـال ۶۷ بـــود کـــه وارد صنایـــع 
ـــپاه  ـــد از آن وزارت س ـــدم. بع ـــپاه ش ـــی س خودکفای
و وزارت دفـــاع ادغـــام شـــد و یـــک وزارتخانـــه 
ــزد  ــه در یـ ــم کـ ــه هـ ــد و مجموعـ ــکیل شـ تشـ
ــه  ــی زیرمجموعـ ــع خودکفایـ ــوان صنایـ ــه عنـ بـ
ـــات  ـــع مهم ـــه صنای ـــود، زیرمجموع ـــپاه ب وزارت س
ســـازی در گـــروه صنایـــع مهمـــات ســـازی 

ســـازمان صنایـــع دفـــاع شـــد.
ـــات  ـــد کار مهم ـــی ش ـــام م ـــه انج ـــزد کاری ک در ی
و مهندســـی رزمـــی بـــود. بعـــداً کم کـــم توســـعه 
پیـــدا کـــرد بـــه کارخانـــه برنـــج ســـازی و ورق 
ــزرگ و  ــر بـ ــای کالیبـ ــه هـ ــه پوکـ ــی کـ برنجـ

ــد. ــد می کردنـ ــک را از آن تولیـ ــر کوچـ کالیبـ
ــا  ــنلی آنجـ ــئول پرسـ ــالی مسـ ــه سـ ــن دو سـ مـ
ــگ  ــاون هماهنـ ــم معـ ــال هـ ــک سـ ــودم. یـ بـ
ـــه  ـــرح و برنام ـــاون ط ـــد مع ـــودم. بع ـــا ب ـــده آنج کنن
ـــل  ـــال قب ـــار س ـــه چه ـــم س ـــر ه ـــن اواخ ـــدم. ای ش
از بازنشســـتگی صنعـــت یـــزد دو جـــزء شـــد؛ 
ـــه  ـــازی ک ـــات س ـــت مهم ـــی و صنع ـــت دریای صنع
مـــن مســـئول صنایـــع مهمـــات ســـازی شـــدم.

آقـــای برزگـــری شـــما در مـــورد حـــاج 
ـــه  ـــام جمع ـــی ام ـــا  اعراف ـــیخ علیرض ش
میبـــد، دربـــاره ویژگـــی هـــا و منـــش 
ـــان  ـــا پدرش ـــان ب ـــاوت ش ـــان و تف ایش

نکتـــه ای داریـــد بگوییـــد؟
ــته  ــی برجسـ ــک روحانـ ــوان یـ ــه عنـ ــان بـ ایشـ
ــی از  ــده یعنـ ــوب درس خوانـ ــا خـ ــه واقعـ ای کـ
ــق  ــوب و عمیـ ــده خـ ــه شـ ــه طلبـ ــی کـ آن وقتـ
ســـوادی  بـــا  انســـان  یـــک  خوانـــده،  درس 
هســـتند کـــه حـــاال از لحـــاظ ســـبک زندگـــی و 
ــا  ــم بـ ــود بگوییـ ــان نمـــی شـ ــای دیگرشـ کارهـ
ــه  ــره زمانـ ــاوت دراد. باالخـ ــی تفـ ــای اعرافـ آقـ
ـــی  ـــان یک ـــا آن زم ـــه ب ـــت ک ـــه ای اس ـــک زمان ی
نیســـت. ولـــی خـــط و مشـــی پدرشـــان را دارنـــد. بـــه 
ـــا  ـــی ایف ـــد نقش ـــته در میب ـــان توانس ـــن ایش ـــر م نظ
ـــان  ـــای کشوری ش ـــئولیت ه ـــدای از مس ـــد و ج کن
ـــد، آن هـــم  ـــراد را جـــذب کن ـــا ســـعی کـــرده اف واقع
بـــا رعایـــت خطـــوط قرمـــز. یعنـــی کســـی کـــه 
ــته  ــهری را داشـ ــت شـ ــک مدیریـ ــد یـ میخواهـ
باشـــد، نمـــی شـــود بگویـــی بایـــد حتمـــا یـــک 
تفکـــر خاصـــی داشـــته باشـــد. یـــک اقتضائاتـــی 
ــت را  ــن جامعیـ ــان ایـ ــدا... ایشـ ــه الحمـ دارد کـ

دارنـــد.
ادامه در شماره بعد

گــروه تاریــخ شــفاهی میبــد در ابتــدای ســال 92 بــا حــاج حبیــب برزگــری از موسســین ســپاه میبــد و از چهــره هــای شــاخص ایثــار و جهــاد در شهرســتان میبــد، 
گفتگــو کــرد کــه ایــن گفتگــو در چنــد شــماره حائــر منتشــر خواهــد شــد. وی در ابتــدای فروردیــن ســال 99 بــه علــت ابتــدا بــه ویــروس منحــوس کرونــا، دار فانــی 

را وداع گفــت و در جــوار مــزار دوســت و یــار دیرینــش مرحــوم یحیــی زاده آرام گرفــت.

گفتگوی گروه تاریخ شفاهی میبد با مرحوم حاج حبیب برزگری؛ )قسمت پنجم(

به این نتیجه رسیدم که شاید صالح نباشد در سپاه میبد ادامه دهم!
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ــوه و  ــر ق ــی در ه ــر و تحول ــر تغیی ــا ه ــیخ پور: ب ش
ــد  ــده ای می رون ــًا ع ــاد و ســازمانی، طبیعت ارگان و نه

ــد. ــر می آین ــده ای دیگ و ع
َیّــاُم نَُداِولَُهــا بَْیــَن الَنّــاِس َو لَِیْعلـَـمَ ا...ُ الَِّذیــَن  َو تِلـْـَک اْلَ

آَمُنــوا َو َیَتِّخــَذ ِمْنُکــْم ُشــَهَداَء.
ــر  ــاره تغیی ــران، درب ــوره آل عم ــه 140 س ــدا در آی خ
ــدرت و  ــدن ق ــت ش ــه دس ــت ب ــوالت و دس و تح
ــف،  ــات مختل ــا و جریان ــن گروه ه ــردش روزگار بی گ
ــت  ــوده: نخس ــام فرم ــورد اع ــی را دو م ــت اصل عل
اینکــه افــرادی کــه حقیقتــًا ایمــان آورده انــد را 
شناســایی کنــد و دوم اینکــه در صــورت ســربلند 
بیــرون آمــدن از آزمــون نخســت، آنهــا را بــا شــهادت 

ــرد. ــود بب ــزد خ ن
دولت هــا،  تــداول  گفــت  می تــوان  بدین ترتیــب 
ــی اســت  ــش و امتحان ــًا آزمای ــدگاه الهــی صرف از دی
بــرای ســنجیدن ایمــان فــرد و بــه شــهادت رســیدن 
او و اصــًا معنــای واژه #دولــت در زبــان عربــی هــم 
ــت و  ــش روزگار اس ــدرت و چرخ ــردش ق ــن گ همی
ــدا و  ــق خ ــه خل ــت ب ــه خدم ــائل از جمل ــی مس باق
پیشــبرد امــور، طفیلــی ایــن دو موضــوع اســت؛ 
ــه  ــرد ک ــا ک ــی ادع ــورت کل ــوان بص ــن می ت بنابرای
مســؤولی کــه پــس از انتصــاب بــه پســت و ســمت، 
ایمــان خــود را از دســت دهــد یــا ایمانــش تضعیــف 
ــای  ــک ج ــد ی ــهادت نرس ــه ش ــه درج ــا ب ــود و ی ش
ــاب  ــخ انق ــول تاری ــه در ط ــد چنانچ کارش می لنگ
ــه کار  ــه خالصان ــر مســؤولی ک ــه ه ــم ک ــم دیده ای ه
کــرده و ایمانــش در طــول دوران خدمتــش خدشــه دار 
ــا شــهادت از دنیــا رفتــه اســت مگــر آنکــه  نشــده، ب
خــدا بــرای بنــده ای، سرنوشــت خاصــی را رقــم بزنــد 
کــه حســاب و کتابــش بــا ایــن قاعــده کلیــه قرآنیــه، 

ــاوت اســت. متف
از آنجــا کــه مســؤولیت های سیاســی و اجتماعــی، بــه 
جهــت دربرگیــری مســائلی چــون ضــرورت مراعــات 
بیت المــال و حــق ا... و حق النــاس و حق النفــس، 
از وزن بسیارســنگینی برخــوردار اســت، در اختیــار 

ــخت و  ــیار س ــات بس ــب، تبع ــک #منص ــن ی گرفت
ــت  ــد داش ــرد خواه ــرای ف ــوزی ب ــوار و آخرت س دش
ــر باشــد مســؤولیت آن  ــه باالت ــگاه، هرچ ــن جای و ای

ســنگین تر اســت.
ــری  ــرگان رهب در فیلمــی کــه از جلســه مجلــس خب

در خردادمــاه ســال 1۳۶۸ بیــرون آمــد، آیــت ا... 
ــوان  ــاب به عن ــام انتص ــض اع ــه مح ــه ای ب خامن
ولــی فقیــه، سرشــان را پاییــن انداختنــد و عینــک را 
بــاال زدنــد و چشــم و پیشــانی بــر دســت گذاشــتند و 
دقایقــی بــه ســنگینی و عظمــت بــار ایــن مســؤولیت 
بــزرگ اندیشــیدند و بــه خــدا پنــاه بردنــد و بــه امــام 
عصــر علیه الســام توســل جســتند و قبــل از آن هــم، 
عبــارت معــروف »بایــد خــون گریســت...« را بــه زبان 
آوردنــد کــه منظــور از آن، نــه ناشایســتگی خودشــان 
بلکــه عــدم تناســب طاقــت بشــری بــا چنیــن 

ــود. ــی ب منصب
ایــن روزهــا بــا تغییــرات در دولــت، قــوه | قضائیــه، 
شــهرداری هــا و ســازمان هــا و نهادهــای مختلــف، 
شــاهد ســیل ارســال پیــام هــای تبریــک بــه 
شــخص منصــوب شــده هســتیم کــه ســنت زشــت 
ــرد.  ــارزه ک ــا آن مب ــد ب ــه بای و ســینه ای اســت ک
ــای  ــه معن ــن، توجــه ب ــک گفت ــر منظــور از تبری اگ
انجــام  بــرای  یعنــی طلــب برکــت  لغــوی آن 
ــرای  ــتر ب ــت بیش ــب برک ــا طل ــه ی ــه وظیف بهین
ــؤول در  ــرد آن مس ــود عملک ــق بهب ــردم از طری م
آن جایــگاه باشــد تــا حــدودی قابــل توجیــه اســت 
امــا حقیقــت آن اســت کــه هیــچ مســؤولیتی حتــی 
در حــد پذیــرش سرپرســتی یــک انســان در جهــان 
نیســت کــه بشــود بــرای آن تبریــک گفــت و اگــر 
ــن  ــلیت گفت ــز تس ــم ج ــوع بنگری ــق موض ــه عم ب
ــچ  ــخص، هی ــرای ش ــری ب ــت بخی و آرزوی عاقب
ــه جــای  ــوان ب ــد. مــی ت حــرف دیگــری نمــی مان
ــش  ــی و افزای ــق اله ــن، آرزوی توفی ــک گفت تبری
ــه مــردم را بیــان و بــرای عاقبــت  تــوان خدمــت ب

ــرد. ــا ک ــری او دع بخی

در مذمت تبریک گفتن انتصابات

مذهب گریزی در مذهبی ها؛ چرا؟!
محمدامین حسام

اگـر میبینیـم دور و اطرافمـان پسـری در خانـواده مذهبی 
بـزرگ شـده ولـی از مذهـب و نمـاز و طاعاتـش هیـچ 

سررشـته و عبودیتـی نـدارد.
 اگـر میبینیـم دختـری بـا وجـود رزق حـال پـدر و چادر 
مشـکی مادر از حجاب منزجر اسـت و الیف اسـتایل های 
غربـی قبلـه و آمالـش شـده انـد و حـرف پـدر ومـادر هم 

پشـیزی خریدار نیست.
اگر میبینیم تشـکل ها و هیات های مذهبی و حزب ا...ی 

بـه طیف بندی ها و اختافات کودکانه گرفتار شـده اند. 
اگـر میبینیـم غالب مـردم جامعه امثال ما مذهبـی ها را نه 
در رفتـار، نـه در ظاهـر و حتـی نـه در مسـائل کان تری 
چون سیاسـت)نمونه اش همین نپذیرفتن افتضاح ۸ سـاله 

دولـت روحانی( قبـول ندارند. 
اگـر میبینیـم کارها و سلسـه جلسـات و هـم افزایی های 
بلنـد مدتمـان در خانـواده و جامعـه بـه بار نمینشـیند. اگر 
میبینیـم آمـار طـاق در شـهر قـم نسـبتش سـه به یک 
اسـت و قم بعد از تهران و کرج در جایگاه سـوم بیشـترین 

طـاق قـرار گرفته.
اگـر می بینیم هزینـه های میلیـاردی فرهنگـی، همایش 
ها، هم اندیشـی ها، فراخوان های فرهنگـی و هزار برنامه 

دیگـر تاثیرش را از دسـت داده. اگر... اگـر... اگر... 
فارغ از ابعاد تربیتی، اجتماعی و محیطی، #شـاید دلیلش آن 
اسـت که مـا گرچه »رفتـار« مذهبـی داریم، امـا »اخاق« 

مان بویی از مذهب و سـیره رسـول ا... نبرده اسـت.
شـاید نمـاز و روزه و مسـجد و دعایمـان تـرک نمی شـود 

ولـی اخاق مومـن نمـاز خـوان را نداریم! 
اینجاسـت که جامعـه و فرزند و دیگران اخـاق گندمان را 
پـای دین مان می نویسـند و هـم از هردو فـرار می کنند.
پینوشـت: این متن بدون هیچ پشـتوانه علمی و تحقیقی و 
پژوهشـی اسـت و صرفا براثر حدیث نفس و تجربه زیسته 

شخصی نوشته شده. انشـا... که اینطور نباشد.

مرگ عجیب یک پیرمرد میبدی!
صابر آقایی

چنـد شـب پیـش از مرکز تلفـن اعـام کردنـد پیرمردی 
حالـش بـد شـده و بچـه هایش درخواسـت کمـک کرده 
اند. سـریع با آمبوالنس خودمان را رسـاندیم به منزلشـان. 
پیرمرد 90 سـاله ای که قلبش ایسـتاده و االن نفس های 

آخـرش بود.
هـرکار از دسـتمان برمی آمـد برایـش کردیـم. از داروهـا 
امـا  و...  تنفـس مصنوعـی  قلبـی و دسـتگاه  و شـوک 
نمایشـگرهای دسـتگاهها، روندی بی ثمر نشـان میدادند. 
در همیـن حـال، دخترش جلو آمد و گفت: همیشـه باوضو 
بـود و بارهـا شـنیدم که دعایـش این بـود: ان شـا... افتاده 
و محتـاج و شـرمنده بچـه هـام و هیـچ یک از بنـده های 

خدا نشـم.
تصمیـم گرفتیـم به بیمارسـتان منتقلـش کنیم. در مسـیر 
بیمارسـتان همینطور که حین عملیات احیـا بودیم، یکی از 
همراهان که پسـر همان پیرمـرد بود تعریف میکـرد: امروز 
صبـح بابـام گفت یکبار دیگه بیا باهم بـه ُکرت)باغ یا زمین 
زراعـی( بریـم تا بـرا بار آخر محل زحمـت و رنجم رو ببینم.
پسـرش گفت: بـا ویلچـر بردمش. وسـط کـرت همونجا 
روی ویلچـر دو رکعـت نمـاز خونـد و سـجده ای طوالنی 
کـرد. بعد دسـتهاش رو بـاال آورد و گفت: خدایا از مهمونت 
پذیرایـی کن آنطـوری که خودت اهلش هسـتی نه آنطور 

که مـن گنهکار اهلش هسـتم.
 بعـد هـم بـا صـدای لـرزون و آرومـش بـه مـن گفـت: 

باباجـون مـن امشـب از دنیـا میـرم!
 بعـد هـم شـروع کرد بـه نصیحـت هایی که هیـچ موقع 

یـادم نمیـره. باورم نمیشـد. آخه از کجا میدونسـت؟!
رسـیدیم بیمارسـتان. احیا ادامه یافت امـا مرگ حتمی اش 
بـر ما مسـجل شـد و دسـتگاهها پایـان عمـرش را امضا 

کردند.
کل زمان این ماموریت ما به یکساعت نکشید!

ــش  ــند آمای ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتاندار ی اس
ــند  ــت: س ــت گف ــری اس ــد بازنگ ــزد نیازمن ــتان ی اس
ــام  ــت و تم ــتان اس ــعه اس ــه راه توس ــش نقش آمای

ــد. ــر آن باش ــی ب ــد مبتن ــتان بای ــای اس فعالیت ه
ــه گــزارش خبرگــزاری  ب
ــران  ــزد، مه ــنیم از ی تس
شــورای  در  فاطمــی 
برنامه ریــزی اســتان یــزد 
ــند  ــه س ــان اینک ــا بی ب
ــی و اســتانی  آمایــش مل
ــتان اســت  نقشــه راه اس
تمــام  داشــت:  اظهــار 
اســتان  فعالیت هــای 
ــند  ــر س ــی ب ــد مبتن بای

آمایــش اجــرا شــود.
وی گفــت: ایــن ســند 
قطعــا نیــاز بــه بازنگــری 
دارد،  ســطح  ســه  در 
یــک ســطح ایــن اســت 
ــگان  ــردم و نخب ــه م ک
بــا  بایــد  شهرســتانی 

ــرای  ــی ب ــرات مردم ــتانی نظ ــرش شهرس ــم ب تنظی
ــگاهی  ــطح دانش ــود، در س ــه ش ــر گرفت ــند در نظ س
نیــز نظــرات کارشناســی در قالــب کنفرانــس از 
ــک  ــه شــود و همــه نظــرات در ی دانشــگاهیان گرفت

کمیتــه جمع بنــدی شــده و اعمــال شــود.
اســتاندار یــزد افــزود: محــور عقــدا و مهریــز بدتریــن 
ــه  ــر گون ــذاری ه ــد، بارگ ــی را دارن ــت آالیندگ وضعی
صنعــت آالینــده در ایــن منطقــه ممنــوع اســت 

ــت  ــت اس ــط زیس ــم محی ــیدگی آن ه ــع رس و مرج
بنابرایــن از ایــن بــه بعــد صــدور مجــوز جدیــد 
ممنــوع اســت و چــه بســا بســیاری از مجوزهــا کــه 
هنــوز پیشــرفت چنــدان فیزیکــی نــدارد بایــد متوقــف 

ــوند. ش
وی بیــان کــرد: بیــش از ۳0 صنعــت پــاک در 
حوزه هــای مختلــف تعییــن شــود و در جلســه ای 
و  جدیــد  پروژه هــای  اســتان  ســرمایه گذاران  بــا 
را  پــاک  صنایــع 
ــر  ــم، اگ ــتقر کنی مس
مجــدد بــه ســمت 
در  آالینــده  صنایــع 
ــور  ــاط کش ــر نق دیگ
برویــم  اســتان  و 
ــه جــای  مشــکل را ب
دیگــر اســتان منتقــل  

یــم. ه ا کرد
فاطمــی خاطرنشــان 
بایــد  کــرد: 
را  ســرمایه گذاران 
بــه ســمت صنایــع 
ــم،  ــوق بدهی ــاک س پ
اگــر می خواهنــد کار 
کننــد بایــد بــه بخــش 
خدمــات،  آی تــی، 
گردشــگری و امثــال ایــن فعالیت هــا هدایــت شــوند و 
بــرای آن کارهــای مناســب و ترویجــی انجــام دهیــم و 
ــام داشــته باشــیم  ــا یکســری مجــوز بی ن اینکــه صرف

نیســت. صحیــح 

مهران فاطمی در شورای برنامه ریزی استان یزد:

بارگذاری هر گونه صنعت آالینده در محور عقدا تا مهریز ممنوع است


