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     آیـت ا... اعرافـی در بخـش دیگـر از بیانـات خود 
روز عفـاف و حجاب را گرامی داشـت و گفت: امروز 
هـم اعتقادات مـا در معرض چالش های سـنگین و 
سـیل های بنیان برافکن اسـت و هم سبک زندگی 
معنـوی و دینـی و سـنجیده و درسـت و منطقـی 

اسـامی مـا در معرض تهدید اسـت.
امام جمعـه میبد بابیان اینکه شـرایط فعلی، عقاید و 
اخـاق و سـبک زندگی و رفتار فـردی، خانوادگی و 
اجتماعی ما را تهدید و بسـیاری از سنت های بزرگ 
اسـامی که در خانه های ما رعایت می شـده اسـت؛ 
در مرزهـای عفاف و حجاب در معرض خطر اسـت، 
تصریـح کرد: بسـیاری از ارزش هـای خوب اخاقی 
و ارتباطـی کـه در سـنت های پیشـین ما و اسـام 
بـوده در کوچه و بـازار، کارخانـه، فضاهای گوناگون 

مـورد تهدیـد قرارگرفتـه اسـت که خانـواده یکـی از 
مهم ترین آنهاسـت.

خطیـب جمعه میبد گفـت: درهم شکسـتن مرزهای 
عفـاف و حجـاب و ارزش هـای مهـم الهـی و دینـی 
اولین پیامدش فروریختن بنیان اسـتوار خانواده اسـت 
و اگـر خانـواده و صمیمیـت، معنویـت و اخـاق آن 

فروریخـت همه چیـز بـر باد مـی رود.
وی بابیان اینکه باید خانواده را دریابیم و از ارزش های 
اصیـل دینی و اخـاق در خانه ها صیانت کنیم، اظهار 
داشـت: پدر و مادر اولین سـربازان ارزش های الهی در 
تربیـت درسـت در خانه انـد کـه بایـد رسـوم صحیح، 
سـبک درسـت اخاقی، روحـی، معنوی، اعتقـادی و 

مبانـی عفاف و حجـاب را در خانـه پایه ریزی کنند.
مدیـر حوزه هـای علمیـه کشـور گفـت: همان طـور 

در ادارات، خیلــی از ایــن خانمهــا هســتند کــه شــما اوّل بایــد مراقبــت کنیــد، ترتیبــی بــرای 
وضــع حجابشــان بدهیــد. یعنــی مقیـّـد باشــند بــه این کــه حجابشــان را حفــظ کننــد... در 
محیــط کار، رفتارهــای جلــف زن و مــرد نبایــد وجــود داشــته باشــد. شــما اگــر در محیــط 
کارتــان ایــن رفتارهــا را مواظبــت کنیــد، کار، بهتــر و روانتــر انجــام می گیــرد. مشــکل 
بدحجابــی، شــاید صــدی پنجــاه، صــدی شــصتش، همین طــور حــل می شــود. ایــن را بعیــد 

ندانیــد. غــرض، محیــط را محیــط دینــی کنیــد. 1372/05/07

مشکل بدحجابی در ادارات را حل کنید

حضرت آیت ا... اعرافی در خطبه های نماز جمعه میبد:

اولین پیامد درهم شکستن مرزهای عفاف و حجاب فروریختن بنیان استوار خانواده است
کـه سـعادت ابـدی ما بـا عقایـد و اخاق اسـامی 
گره خـورده اسـت؛ آینـده و آرامـش مـادی و حفـظ 
بنیـاد خانواده هم بـه آن گره خـورده بنابراین باید به 
عفـاف و حجـاب و ارزش های پایـه در خانه و مراکز 

دیگـر نگاه نـو بیفکنیم.
عضـو مجلـس خبـرگان رهبری کنتـرل رسـانه و 
فضـای مجـازی را بخشـی از وظایف مسـئوالن و 
دسـتگاه ها خوانـد و گفـت: مـا میـراث دار انقـاب 
اسـامی و دویسـت هزار شـهید سـرافراز هستیم و 
فرهنگ افسارگسـیخته شایسـته این ملت نیسـت 
و دانشـگاه و آموزش وپـرورش و روحانیـت و حـوزه 
و جریانـات فرهنگـی و انقابـی بایـد در صیانت از 
عقایـد دینـی اخاقـی و اسـامی و معـارف الهی و 

سـبک زندگی تـاش بیشـتری انجـام دهند.

بازدید سرپرست دانشگاه میبد
 از یک شرکت فناور موفق مرکز رشد دانشگاه

ـــی،  ـــد بابای ـــر حمی ـــراه دکت ـــه هم ـــد، ب ـــگاه میب ـــت دانش ـــژاد، سرپرس ـــک ن ـــاس نی ـــر عّب دکت
ـــد  ـــز رش ـــت مرک ـــری، سرپرس ـــن مظف ـــر محس ـــی، دکت ـــط عموم ـــت و رواب ـــوزه ریاس ـــر ح مدی
ـــی  ـــد، یک ـــان میب ـــت تاب ـــکار صنع بت ـــازی ا ـــین س ـــرکت ماش ـــز، از ش ـــان آن مرک و کارشناس
ــه در  ــد کـ ــگاه میبـ ــاوری دانشـ ــد و فنـ ــز رشـ ــتقر در مرکـ ــق مسـ ــای موفـ ــرکت هـ از شـ

مرحلـــه رشـــد اســـت، بازدیـــد نمـــود.

ادامه در صفحه دو

عـده ای سـعی کرده انـد مسـاله ی حجـاب را آنقـدر 
تحقیـِر  عوامـِل  از  حجـاب  انـگار  کـه  فروبکاهنـد 
کننـده  جنسـیِت زن بـه شـمار مـی رود و تاحدودی 
هـم در برخـی جوامـع موفـق شـده اند به هدفشـان 
اجتماعـی  حرکـِت  هـر  پـِس  در  همیشـه  برسـند. 
مـورد  در  دارد.  وجـود  فلسـفه ای  و  مبنـا  یـک 
تـدارک  حسـابی  هـم  حجـاب  رانـدن  حاشـیه  بـه 
جامعـه ی  مخصوصـا  مختلـف،  اقشـار  تـا  دیده انـد 
بـا  تهاجمـی  موضعـی  در  را  دختـران  و  زنـان 
پدیـده ی حجـاب قـرار دهنـد کـه راه بـرای مطامع 
خودشـان بـاز باشـد. طراحـان این جریـان  در ظاهر 
دم از حقـوِق زن می زننـد امـا نتیجـه ای کـه از این 
وسـیله  بـه  زن  تبدیـل  می گیرنـد  فریبنـده  ظاهـر 
ای برای»مـن« خواهـد بـود. بـرای اینکـه بـه این 
زنـان  جهان بینـِی  و  جهـان  بایـد  برسـند  مقصـود 
و دختـران را تغییـر دهنـد. دقیقـا از همیـن نقطـه 
مهندسـِی تغییـر ذهـن و ذهنیـت را آغـاز می کننـد. 
از ایـن رو اگـر کمـی متفاوت تـر و البتـه عمیق تـر 
بسـا  چـه  کنیـم  نـگاه  انسـانی  هنجـاِر  ایـن  بـه 
قبیـل  ایـن  برخوردهـای  از  روشـن تری  ابعـاِد  بـه 

برسـیم.  حجـاب  مفهـوم  بـا  نحله هـا 
عیـِن  در  بشـر،  زیسـِت تجربِی  تاریـخ  در  حجـاب 
اسـت.  بـوده  هـم  محبـوب  مانـدن،  مهجـور 
اشـاره  کـه  همانطـور  حجـاب،  هجران کشـیدگِی 
در  انحصارگـرا  عـده ای  ذهنـِی  جهـاِن  بـه  شـد، 
بـه  همـواره  کـه  برمی گـردد  سـلطه طلبی  تاریـخ 
کنـار  در  »دیگـری«  وجـوِد  تصاحب گـِر   عنـواِن 
آزاداندیشـان، حیـاِت ضداخاقی داشـته و بالضروره 
در امتـداد تاریـخ هـم خواهـد داشـت. انسـان، در 
جهـان و باجهـان هسـت. در جهـان بـودِن انسـان، 
یعنـی داشـتن جهـان بینی و نگرشـی که بـه جهان 
و دیگری)خـدا، انسـان، طبیعـت و ...( دارد. جهـاِن 
انسـان، صرفـا جهـان طبیعـی و مـادی نیسـت کـه 
دارد. در  احتیـاِج مـادی  بـه آن هـم  بـودن  بـرای 
جهـان بـودن انسـان، عـاوه بـر معنـای متعارفـی 
کـه تقریـر شـد، بـه معنـاِی داشـتن جهـان بینـی 
یـا فضـای ذهنـِی حاکـم بـر وجـودش نیـز هسـت.

یادداشت؛

دکتر محمدجلیل آل امین

حجاب؛ از فراز منطق تا
 فرود احساس
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بازدید دکتر نیک نژاد از شرکت ماشین سازی ابتکار صنعت تابان میبد

مهنــدس فاتحــی، مدیــر ایــن مجموعــه 
از  خرســندی  ابــراز  ضمــن  صنعتــی، 
حضــور مدیــران دانشــگاه در ایــن شــرکت، 
ــام  ــدات انج ــا، تولی ــت ه ــی از فعالی گزارش
شــده و در دســت اجــرا و چشــم انــداز ایــن 
ــرد و در  ــه ک ــی ارائ ــاور صنعت ــرکت فّن ش
ــیل  ــوان و پتانس ــه ت ــاره ب ــا اش ــه، ب ادام
ــن شــرکت،  ــی ای ــص بوم ــای متخّص نیروه
راه  ســر  بــر  مشــکات  از  برخــی  بــه 

تولیدکننــدگان اشــاره کــرد.
از  بازدیــد،  ایــن  در  نــژاد،  نیــک  دکتــر 

ــن  ــد ای ــف تولی ــل مختل ــا و مراح ــش ه بخ
و  کــرد  دیــدن  موفــق  صنعتــِی  شــرکت 
ــن  ــکات ای ــزارش و مش ــتماع گ ــس از اس پ
ــائل  ــن مس ــال ای ــوص انتق ــه، درخص مجموع
ــط اســتان، قــول مســاعد  ــه مســئوالن ذیرب ب

د. دا
شــایان ذکــر اســت، شــرکت ماشــین ســازی 
ابتــکار صنعــت تابــان میبــد، یکــی از شــرکت 
هــای موفــق مرکــز رشــد و فنــاوری دانشــگاه 
ــین  ــد ماش ــه تولی ــه در زمین ــت ک ــد اس میب
آالت کارخانــه هــای صنعتــی فّعــال مــی 

ــر  ــال اخی ــد س ــن چن ــته در ای ــد و توانس باش
ــت نیروهــای متخصــص  بــا پشــتکار و هّم
ــاز  ــورد نی ــین آالت م ــیاری از ماش ــود، بس خ
صنعــت کشــور کــه در گذشــته از کشــورهای 
اروپایــی وارد مــی شــد را بومــی ســازی 
ــد و  ــرارداد تولی ــاد ق ــا انعق ــرا ب ــد و اخی کن
فــروش ماشــین آالت بــه کارخانــه هــای 
داخــل کشــور و صــادرات خــط بســته بنــدی 
ــه یکــی از کشــورها و اجــرای کامــل خــط  ب
ــور،  ــن کش ــرامیک در ای ــی و س ــد کاش تولی
ضمــن جلوگیــری از خــروج ارز از کشــور، 

ــرای کشــور ارزآوری هــم داشــته  ب
ــد. باش

بــا توجــه بــه تاکیــدات ویــژه اســتاندار یــزد 
ــاوری، طــی  ــه مباحــث دانــش بنیــان و فّن ب
توســط مســئوالن  انجــام شــده  رایزنــی 

ــد، ــّرر گردی ــگاه، مق دانش
دکتــر  حضــور  بــا  مشــترکی  نشســت 
ــزد، مســئوالن  ــتاندار ی ــی، اس ــران فاطم مه
ــرکت  ــن ش ــل ای ــد و مدیرعام ــگاه میب دانش
ــکات  ــع مش ــی و رف ــت بررس ــاور، جه فّن

ــود. ــزار ش ــدی برگ ــد تولی ــن واح ای

نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسالمی:

با اجرای طرح دارویار نباید هیچ گونه هزینه 
اضافه ای برای خرید دارو به مردم تحمیل شود

ــد وزارت بهداشــت،  ــا اجــرای طــرح جدی ب
ــت  ــون تح ــم اکن ــه ه ــم دارو ک 366 قل
پوشــش حمایــت هــای بیمــه ای نیســتند، 
بیمــه خواهنــد شــد. در واقــع، پوشــش بیمه 
ای ایــن داروهــا بــه گونــه ای تعییــن شــده 
ــگام  ــاران در هن ــی بیم ــه پرداخت ــت ک اس
ــس از اجــرای طــرح نســبت  ــا پ ــه آنه تهی

ــد. ــت بمان ــل از اجــرای آن، ثاب ــه قب ب
نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت مجلــس 
ــه ایــن کــه قیمــت  ــا توجــه ب ادامــه داد: ب
آزاد دارو بــا اجــرای طــرح دارویــار افزایــش 
مــی یابــد، وزارت بهداشــت قصــد دارد 
کــه در راســتای اجــرای ایــن طــرح، تمــام 
آحــاد مــردم را بیمــه کنــد و بیمــه همگانــی 
رایــگان را بــرای ســه دهــک پاییــن جامعــه 
در نظــر بگیــرد تــا پرداختــی هیــچ قشــری 
ــه  ــد. در س ــش نیاب ــد دارو افزای ــرای خری ب
مــاه گذشــته نیــز حــدود 5 میلیــون و 
ــی  ــه همگان ــرح بیم ــر در ط ــزار نف 700 ه
وزارت بهداشــت تحــت پوشــش بیمــه قــرار 

ــد. گرفتن
ــد کــرد: یکــی دیگــر از  ــه تاکی وی در ادام
ــن  ــز ای ــار نی ــرح داروی ــرای ط ــای اج مزای

اســت کــه در ایــن طــرح 116 قلــم داروی 
پرمصــرف OTC و خــارج از نســخه تحــت 
پوشــش بیمــه قــرار خواهــد گرفــت. قــرار اســت 
ــه زودی در  ــرح ب ــن ط ــه ای ــوط ب ــه مرب مصوب
شــورای عالــی بیمــه تصویــب شــود و بــه ایــن 
ــن  ــرای ای ــردم ب ــب م ــی از جی صــورت، پرداخت
ــه نســخه پزشــک کاهــش پیــدا  ــا ارائ داروهــا ب

ــد. مــی کن
میرمحمــدی بــا تاکیــد بــر عــدم تغییــر پرداختــی 
از جیــب مــردم بــا اجــرای طــرح دارویــار گفــت: 
در طــرح دارویــار قــرار اســت بــا پرداخــت 
ــرخ  ــا ن ــد دارو ب ــاوت قیمــت هــای جدی مابه التف
هــای قبلــی توســط شــرکت هــای بیمــه، هیــچ 
ــرای  ــردم ب ــب م ــی از جی ــش قیمت ــه افزای گون
داروهــای مختلــف رخ ندهــد. البتــه بــرای 
ــکاری  ــه هم ــاز ب ــا نی ــدف، م ــن ه ــق ای تحق
ــع  ــن مناب ــرای تامی ســازمان برنامــه و بودجــه ب
ــت  ــه جه ــای بیم ــاز شــرکت ه ــورد نی ــی م مال

ــم.  ــاوت داری ــن مابه التف ــت ای پرداخ
ــه  ــا داروخان ــه ب ــد روزان ــن بیمــه هــا بای همچنی
ــن  ــا در تامی ــا آنه ــد ت ــاب کنن ــویه حس ــا تس ه
ســرمایه در گــردش دچــار مشــکل نشــوند. البتــه 
مجلــس هــم در راســتای وظایــف نظارتــی خود، 

تــاش خواهــد کــرد تــا هــدف اصلــی از اجــرای 
طــرح دارویــار یعنــی عــدم افزایــش قیمــت دارو 

محقــق شــود.
نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت مجلــس 
ــا اجــرای طــرح  ادامــه داد: درســت اســت کــه ب
دارویــار و ســاماندهی ارز دارویــی، عمــا قیمــت 
فــروش دارو بــه داروخانــه هــا و دانشــگاه هــای 
علــوم پزشــکی افزایــش خواهــد یافــت، امــا هــم 
در مصوبــه مجلــس و هــم در برنامــه هــای 
ــد  ــه نبای ــد شــده اســت ک وزارت بهداشــت تاکی
پرداختــی مــردم بــرای خریــد دارو افزایــش یابــد. 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــت س ــرار اس ــی ق یعن
ــه  ــای بیم ــرکت ه ــاز ش ــورد نی ــی م ــع مال مناب
ــد  ــا بتوانن ــرکت ه ــن ش ــا ای ــد ت ــم کن را فراه

ــای  ــرخ ه ــی و ن ــای قبل ــرخ ه ــاوت ن مابه التف
جدیــد را بــه گونــه ای پرداخــت کننــد کــه 
ــرای  ــه ای ب ــه اضاف ــه هزین ــچ گون ــردم هی م

ــد. ــد دارو نپردازن خری
وی در پایــان تصریــح کــرد: شــرط اصلــی 
مجلــس بــرای وزارت بهداشــت در اجــرای طــرح 
دارویــار، ایــن اســت کــه هیــچ گونــه هزینــه ای 
دربــاره افزایــش قیمــت دارو بــه مــردم تحمیــل 
ــه  ــم ب ــه ه ــن وزارتخان ــئوالن ای ــود و مس نش
عنــوان متصــدی اجــرای ایــن طــرح وعــده داده 
ــه  ــه در صــورت همراهــی ســازمان برنام ــد ک ان
و بودجــه بــرای تامیــن منابــع مالــی الزم بــرای 
ــرای  ــت دارو ب ــا قیم ــرح، عم ــن ط ــرای ای اج

ــت. ــد یاف ــش نخواه ــردم افزای م
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ـــتند  ـــر هس ـــدوداً 15 نف ـــی ح ـــودکان خیابان ک
کـــه ۹5 درصـــد آنهـــا افاغنـــه هســـتند. 
ــودکان  ــع آوری کـ ــئول جمـ ــهرداری مسـ شـ
ـــکاری  ـــا هم ـــک ب ـــورت کم ـــت و در ص کار اس
پلیـــس بایـــد اقـــدام بـــه جمـــع آوری آنهـــا 
کنـــد کـــه البتـــه در دفعـــه اول بایـــد تذکـــر  

لـــی  عا مـــوزش  آ گســـترش  ای  شـــور
زی  نـــدا ا ه  ا ر بـــا   ، علـــوم رت  ا ز و
پزشـــکی-  مهندســـی  رشـــته های 
مهندســـی  نیـــک،  بیومکا یـــش  ا گر
و  لیـــد  تو و  ســـاخت  یـــش  ا گر نیـــک-  مکا

و دفعـــه دوم تذکـــر همـــراه بـــا تعهـــد و در 
ـــی و  ـــتور قضای ـــا دس ـــدد ب ـــرار مج ـــورت تک ص
ـــتی  ـــل بهزیس ـــودکان تحوی ـــن ک ـــتانی ای دادس
ـــورد کـــودک  شـــود. در دو ســـال گذشـــته ۲۹ م
ـــتی  ـــل بهزیس ـــتانی تحوی ـــم دادس ـــط حک توس

ـــت. ـــده اس ش

یـــش  ما آ یـــش  ا گر ســـی-  سیا فیـــای  ا جغر
ــد  رشـ ا ســـی  رشنا کا ــع  مقطـ ر  د ســـی  سیا
و  یـــت کســـب  مدیر ــته  رشـ و همچنیـــن 
ه  نشـــگا ا د ســـی  رشنا کا مقطـــع  ر  د ر  کا

. نمـــود فقـــت  ا مو میبـــد 

رییس اداره بهزیستی میبد: 

۱۵ کودک خیابانی در میبد

راه اندازی ۴ رشته جدید در دانشگاه میبد

اضافه  با  که  کرد  می  سیر  میان،  در  روز  یک 
حضرت  زائران  و  مسافران  دوم،  قطار  شدن 
علی ابن موسی الرضا )ع( می توانند در تمامی 

روزهای هفته، عازم  مشهد مقدس گردند.

گفتنی است، قطار دوم یزد - مشهد و بالعکس 
 10 با  رجاء،  شرکت  نوین  سبز  قطار  عنوان  با 
 300 ظرفیت  و  تخته  چهار  های  کوپه   ، سالن 
مسافر، از مسیر یزد، میبد و اردکان، عازم مشهد 

مقدس می گردد.

از  تفت  و  میبد  نماینده  های  پیگیری  دنبال  به 
مدیر عامل راه آهن کشور، قطار عبوری از مسیر 
مقدس  مشهد  سمت  به  یزد  و  میبد  اردکان، 

اختصاص یافته است. 
مسافری  قطار  سیر   ،1۴01 تیرماه   16 تاریخ  از 
یزد - مشهد و بالعکس با راه اندازی قطار دوم 
سامانه  در  بلیط  فروش  آغاز  و  مذکور  مسیر  در 

های مرتبط، همه روزه گردید. 
رام  یک  تنها  این  از  پیش  است،  ذکر  به  الزم 
بصورت  بالعکس  و  مشهد  یزد-  مسیر  در  قطار 

شروع به کار قطارهای میبد - مشهد
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سـال7۹ بـود و آسـتانه شـروع قـرن جدیـد، قـرن 
آمریکا، ورود به هزاره سـوم پس از فروپاشـی اتحاد 
جماهیـر شـوروی و کمـی قبل تـر از 11سـپتامبر... 
بـه افـق ایـران هـم عصـر اصاحـات بود و شـعار 

البـا  آن  تمدنهـا...  گفتگـوی 
نمی دانیـم چـه شـد کـه ابراهیـم 
حاتمی کیـا بـه سـرش زد یکـی از 
را  کارنامـه اش  آثـار  ضعیف تریـن 
تولید کنـد: موج مـرده!... داسـتان 
بازگشـت نـاو وینسـنس آمریـکا 
بـه خلیج فـارس و خشـم مقدس 
افسـری کـه از زمـان شـلیک آن 
مسـافربری  هواپیمـای  بـه  نـاو 
ایـران در منطقه باقـی مانده بود تا 
سـرانجام در اقدامـی تنش آفرین و 
خـاف مصالح ملـی مخفیانه چند 

مشـت نثـار آن نـاو کند و الجـرم نیز توبیخ شـود... 
وقتـی که 10سـال بعـد از تولید فیلم به تماشـایش 
نشسـتم هنـوز یـک فرصـت تنفـس ۹سـاله تـا 
ماجرای هواپیمـای اوکراینی وجود داشـت، فرصت 
کـه  جنایت هایـی  چـرا  اینکـه  بـه  کـردن  فکـر 
بـر ایـران رفتـه اسـت در حـد خبـر مانـده و کمتـر 
روایـت شـده اند)مثا حملـه اتمی آمریکا به ۲شـهر 
ژاپـن خبـری اسـت که همـه شـنیده ایم امـا برای 

وقتی اسم گشت ارشاد می آید، چه تصویری در ذهنتان 
تداعی می شود؟ احتماال چند برخورد خشن ناجا. حاال 
برای یک بار هم که شده اختیار ذهنتان را به دست 
بگیرید و اجازه ندهید آنچه رسانه ها برایتان ساخته اند 
تداعی شود. این بار منطقا ضرورت گشت ارشاد را ارزیابی 
کنید. یقین دارم مخالف ترین ها نیز موافقند. اجازه دهید با 

آرامش استدالل کنیم.
به عزیزی که بسیار از دست گشت ارشاد عصبانی بود 
گفتم اگر کسی برهنه به خیابان بیاید مشکلی ندارید؟ 
گفت حتما مشکل دارم. گفتم چرا؟ گفت باالخره یک 
حدی وجود دارد. همه جای دنیا این حد را پذیرفته اند. 
گفتم ممنون و پایان استدالل؛ پس تو هم با گشت ارشاد 
موافقی. همین که معتقدی از یک جا به بعد باید قهریه 

وارد شود پس گشت ارشاد ضروری است.
این همانی است که برخی به غلط می گویند حجاب 
اجباری. حال آنکه الزام قانونی است که به قول شما در 

کشـته شـدن هـر یهـودی در آن جنـگ بـا انـواع 
روایت هـا روبـرو شـده ایم، آدمـی ناخـودآگاه از حادثه 
اول نهایتـا ناراحـت می شـود ولـی بـا گـروه دوم بـه 
ادراک مشـترک می رسـد( راز لکنـت مـا در بیان این 

رنجـی کـه برده ایـم چیسـت؟... شـاید هـم بخاطـر 
تمـام چیزهایـی کـه در آن ۹سـال بـر رشـته افکارم 
گذشـته بود صبحـی که خبر فرزندکشـی غریبانه در 
آسـمان تهران را شـنیدم تـا مرزی از جنون رسـیدم، 
شـبیه نویسـنده ای کـه در سـطر آخـر رمـان فریب 
شـخصیتی را می خـورد کـه خـود خالقـش بـوده و 
داسـتانش را نیمه تمـام رهـا می کنـد تا همـه چیز را 
از اول دوره کنـد... هرچـه کـه بـود و بـه هـر تلخی 

همه  جای دنیا نیز وجود دارد.
ما احتماال سر اندازه آن اختاف باشد. به نظرت شما باید 
مرز حجاب را تعیین کنی یا من یا دین؟ گفت هیچ کدام؛ 
عرف. گفتم عرف چیست؟ عرف کی؟ عرف کجا؟ مثا 
عرف گاوپرست ها خوبه یا عرف سکوالرها یا عرف 
الابالی ها؟ گفت عرف مردم جامعه. گفتم قبول داری 
اکثریت مردم ما مسلمانند؟ گفت بله. گفتم قبول داری 

حجاب جزئی از دین است؟ تأیید کرد.
گفتم پس اگر قرار بر رجوع به عرف هم باشد، عرف 
دیندارها ماک است. ضمن اینکه رجوع به عرف هم 
درون دین است و امضای فقیه می خواهد و اینطور نیست 

که هرکس بگوید عرف چنان و چنین است. 
گفت واقعا فکر می کنی گشت ارشاد در باحجاب کردن 

مردم مؤثر بوده است؟
گفتم سؤالت غلط است. این اشتباه رایجی درباره گشت 
ارشاد است. گشت ارشاد برای صیانت از قانون است نه 
ایجاد حجاب. مثل پلیسی که برای عبور از 
تعیین  جریمه  قرمز  چراغ 
می کند. هدف اصلی 
حفظ نظم شهر 
است. واگرنه 

کـه گذشـت ایـن حادثه هـم مثـل تمـام برگ های 
تاریـخ می توانسـت فصلـی بـرای آگاهی باشـد... در 
این ۲سـال بارها دیـدم هموطنانی را خشـمگین که 
بـا خشـمی دادگرانه شـعار کمپین های آنسـوی آبی 
را در دسـت می گیرنـد، از تحریـم 
آسـمان ایـران تـا زمیـن فوتبـال 
دفـاع می کنند و حادثـه ای که این 
بـار به جـای خبـر، روایت داشـت، 
توانسـت ادراک آفرین شـود، حس 

جمعـی خلق کنـد...
 در ایـن میـان عمـده آدم هایی که 
خـون ناحـق قربانیـان هواپیمـای 
اوکراینـی را بـرای پیش بـردن هر 
می دانسـتند  مشـروع  مجازاتـی 
بازخوانـی جنایـات آمریـکا علیـه 
ایـران را بـر نمی تابنـد، حتـی در 
آمریـکا  جنایـات  مقصـر  را  ایـران  ناخودآگاهشـان 
می دانند)شـاهدمثال آنکـه بسـیاری حکومـت ایران 
را بـه علـت عـدم پرداخـت کافـی امتیـاز، مقصـر 
تحریم هـای آمریـکا می خواننـد(... اسـتعمار جدیـد، 
همین انحصار روایت اسـت، محدود کـردن افق دید 
بشریت و سـپس آزادی بخشیدن به این محدودیت، 
مثـل انبوهی از آثار هنری منـادی صلح که هیچگاه 
نظـم جنگ آفریـن جهانـی را مامـت نمی کننـد!

ممکن است یکی بگوید صرفا با زور جریمه که کسی 
منظم نمی شود.

گفت یعنی تو با خشونت گشت ارشاد موافقی؟ گفتم حتما 
نیستم. ولی عملکرد گشت ارشاد را از دریچه چند فیلم 
تقطیع شده رسانه های مغرض نمی بینم. ضمن اینکه خطا 

را اصاح می کنند نه اینکه منکر اصل ماجرا شوند.
گفت حاال همه چیز این مملکت درست شده و فقط 
حجاب مانده است؟ گفتم من هم مثل تو معتقدم باید 
همه بخش ها تقویت شود. ولی اگر دولت نتوانست تورم را 
کنترل کند پلیس هم باید از تخلفات راهنمایی و رانندگی 

بگذرد؟
گفت با همه این حرف ها حجاب اولویت نیست. گفتم این 

یکی را موافقم.
اما خواهش می کنم دقیق ببین. جریانی که تشویق به 
آتش زدن بانک ها و شکستن شیشه ماشین ها و بستن 
راه مردم می کرده است امروز به چوب بستن حجاب را 
تشویق می کند. چرا؟ ماجرا چیست؟ همانها که سال ها 
برای کوچک شدن سفره مردم، راهزن های قداره کش 
جهانی را با سوت و کف همراهی می کردند و صله 
برای  حاال  می گرفتند،  جور  بردگی  نشان  و  مزدوری 
برهنگی بیشتر جایزه تعیین کردند. روشن نیست که هدف 
اصلی حجاب نیست؟ بله حق داری. حجاب اولویت اول 
ما نیست؛ اما ظاهرا اولویت اول شیطان کثیف شده است.

به همین دلیل معتقد به ارتقای گشت ارشادم. گشت 
ارشاد تا دیروز غفلت ها را تذکر می داد اما این بار باید جبهه 
جدیدی را هدف بگیرد. ما فراتر از گشت ارشاد فرهنگی، 
نیازمند گشت ارشاد امنیتی هستیم که برای به هم زدن 
نظم عمومی و شکستن قانون و اراده حداکثری مردم، آدم 

اجیر می کند تا چهارشنبه های سیاه را بسازد.

به وقت ۱۲تیر، سی و چهارمین سالگرد پرواز۶۵۵

مخالفان گشت ارشاد هم موافقند...
محسن مهدیان )فعال رسانه ای(

این عکس برای کسانی که مناظرات دهه 60 را دیده اند 
یادآور کسی است که با متنانت تمام، سخنان مخالفان 
دین را می شنید و با لحنی آرام و گفتاری منطقی به آنها 

پاسخ می داد؛
البته منصف ترین افرادی که تحت تأثیر رسانه ها هستند 
می گویند این شخص به دالیل مختلِف فردی و 
اجتماعی چرخش عجیب و 180 درجه ای کرده است. 
و آن استادمصباِح آرام و متین به تئورسین خشونت 
تبدیل شده است. اما برای من که از اوائل نوجوانی ام با 
ایشان مأنوس بوده ام این دقیقا همان عامه مصباحی 
است که من می شناسم؛ متین، آرام، منطقی و به دور از 

هیجانات و هیاهوها.
هر وقت ایشان را می دیدم که با کسی در حال گفتگو 
بودند؛ لبخند بر لب و آرام به حرف های مخاطب گوش 
می دادند و سر صبر اجازه می دادند تا مخاطب حرفهایش 
را کامل بزند و تمام کند. بعد مدتی به فکر فرو می رفتند 

و بعد اگر نکته ای داشتند بیان می کردند.
در یکی از جلسات اخیر شخصی مفصل در مذمت 
آقای هاشمی رفسنجانی حرف هایی زد و نکاتی گفت. 
در مقابل، همان تبسم همیشگی و متانت قدیمی در 
چهره ایشان بود. حرف های آن آقا که تمام شد، حاج 
آقا شروع کردن به تمجید از آقای هاشمی. گفتند: »قبل 
انقاب از کوچۀ منزل مرحوم آقای طباطبایی )ره( با 
آقای هاشمی رد می شدیم. خانۀ روبروی خانه عامه 
)ره( برای رئیس شهربانی قم یا ساواک قم )تردید از 
بنده( بود. ماشینش جلوی در خانه اش پارک بود. آقای 
هاشمی رو کرد به من و گفت: »روزی بیاید که اینها 
در همین ماشین شان به درک واصل شوند و حکومت 
پهلوی سرنگون شود.« با غیظ این را می گفت. یعنی 
ایشان اینطور حریص بود برای اینکه انقاب به پیروزی 

برسد. این چیزی بود که خود بنده شاهدش بودم.«
البته در آخر گفتند: »البته یک ویژگی داشت ایشان و آن 
این بود که خودش را و نظر خودش را بر دیگران صائب 
می دید و خودش هم به این مسأله اذعان داشت. به 
خاطر همین بود که با امام )ره( هم بحث می کرد و نظر 

مخالف خودش را به ایشان ابراز می کرد.«
یکی از دوستان نقل می کردند که در همان دوران 
درگیری های ایدئولوژیک در دهه هفتاد، آقای خاتمی در 
حاشیه جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی به عامه 
مصباح گفته بود: »آقای مصباح با ما بِه از این باش!« 
ایشان در پاسخ به او گفته بودند: »من با شخِص تو که 
مشکلی ندارم. من با فکر انحرافی مشکل دارم و پاسخ 

آن را هم با فکر می دهم.«
اخیرا هم کسی نزد ایشان درباره آقای خاتمی نکاتی 
گفت. حاج آقا گفتند: از حق نباید گذشت، ایشان انصافا 

آدم بسیار مؤدبی است.
علی رغم تصویرسازی رسانه ها در اظهار نظر ابایی از 

بیان حق نداشتند اما در معاشرت اهل رواداری بودند.

مصباح دهۀ ۶۰ یا مصباح دهۀ ۷۰


