
بانوی میبدی
 خاطره ساز تسخیر النه جاسوسی آمریکا

درد واقعی زیلو
مــردم میبــد در روزهــای اخــری شــاهد تکاپــوی 
کم ســابقه ای از ســوی دســتگاههای اداری شــهر 
ــن  ــد. ای ــو بودن ی زیل ــرث ــات حداک ــت تبلیغ در جه
مســئوالن  موافــق  نظــر  جلــب  بــرای  تبلیغــات 
ــه  ــورت گرفت ــیت ص ــع دس ــا�ن صنای ــورای جه ــه ای ش منطق
ــی  ــرک مقطع ــن تح ــا ای ــد ب ــیار امیدوارن ، بس ن ــئول�ی و مس
بتواننــد میبــد را بــه عنــوان شــهر جهــا�ن زیلــو معــر�ن 

ــد. کنن
تــا  ن شهرســتان همــت کرده انــد  اینکــه مســئول�ی نفــس 
ــد،  ــو کاری کنن ــاء زیل ــرای احی ــال ها ب ــس از س ــره پ باالخ
قابــل تقدیــر اســت امــا ســوال این جاســت کــه زیلــوی 
ــا ایــن شــیوه چــه تحــویل را تجربــه خواهــد کــرد؟! میبــد ب
ن  بســیاری از شــهروندان و حــیت برخــی رســانه  ها و مســئول�ی
دولــیت گمــان می کننــد کــه ثبــت جهــا�ن زیلــو ماننــد ثبــت 
ــی  ــن تلّق ــزد انجــام خواهــد گرفــت، درحالیکــه ای جهــا�ن ی
صحیــح نیســت؛ چــرا کــه شــهر یــزد در یــک ســازمان 
ثبــت  بــه  »یونســکو«  نــام  بــه  ن الــدویل  ب�ی ن الملــی  ب�ی
رســید امــا زیلــوی میبــد قــرار اســت از ســوی یــک ســازمان 
ــع  ــا�ن صنای ــورای جه ــام ش ــه ن « ب ــیت دول ــی »غری ن المل ب�ی

ــردد. ــر�ن گ ــا�ن مع ــویل جه ــوان محص ــه عن ــیت ب دس
ثبــت جهــا�ن یــک صنعــت دســیت در شــورای جهــا�ن صنایــع 
ن  ــه همــ�ی ــدارد و ب ــازات و رســمیت یونســکو را ن دســیت امتی
خاطــر اســت کــه شــورای مذکــور هــر ســال چندیــن شــهر و 
روســتای کشــور را بــا عنــوان جهــا�ن در یــک صنعــت دســیت 
ــد،  ــا میب ــوازی ب ــم م ــال ه ــد و امس ــر�ن می کن ــاص مع خ
ــه  ن ب ــری ــاد ن ــتای خراش ــاده و روس ــتان آب ــت شهرس ــرار اس ق
عنــوان شــهر و روســتای جهــا�ن صنایــع دســیت معر�ن شــوند.
تبلیغــات زیــادی کــه در راســتای شــهر جهــا�ن زیلــو انجــام 
گرفــت، قطعــا ایــن توقــع را در مــردم میبــد ایجــاد می کنــد 
ــود و  ــایس ش ــکار و اس ــول آش ــار تح ــد دچ ــوی میب ــه زیل ک
م، مدیــرکل  بــا ایــن اوصــاف ســوایل کــه از فرمانــدار محــرت
اث شهرســتان -ضمــن  اث اســتان و رییــس اداره مــری مــری
قــدردا�ن و ســپاس از زحمــات آنــان- ایجــاد می شــود آن 
ن اتفــا�ت بــرای زیلــوی میبــد  اســت کــه آیــا بــه راســیت چنــ�ی
ن موقــع بــه واســطه  خواهــد افتــاد؟ آیــا ســال آینــده همــ�ی
ــوان  ــه عن ــد را ب ، میب ــع دســیت اینکــه شــورای جهــا�ن صنای
شــهر جهــا�ن زیلــو انتخــاب کــرده اســت، صنعــت زیلــو بــا 
ــا آنکــه خــدای  ی مواجــه خواهــد شــد و ی ــق چشــمگری رون
ناخواســته همــه ایــن تبلیغــات و هزینه هــا رصفــا مــروف 

ــده ای خــاص خواهــد شــد؟! ــرای ع رزومه ســازی ب
ــز  ــه ج ــون ب ــو تاکن ــت زیل صنع ــت هرن ــلم اس ــه مس آنچ
ــت و  ــته اس ــری نداش ــاخص دیگ ــی ش ــاب، حام ــرب انق ره
اگــر رویکــرد جــدی و مســتمر ایشــان در معــر�ن آن بــه 
مــردم ایــران و جهــان نبــود شــاید امــروز از زیلــو بــه 
ــن  ــود؛ مع االســف هیچــگاه از ای ــده ب ــا�ت نمان ــی ب جــز نام
ظرفیــت بســیار قدرتمنــد اســتفاده نشــد و زیلوبافــان 
ی در جهــت  ــط ســخترت ای ــا �ث ــه ســال ب شهرســتان ســال ب
تولیــد محصــول نهــا�ی مواجــه شــدند و کارگاههــا یــی پــس 
ن  ن نــری از دیگــری تعطیــل شــدند و تاش هــای مســئول�ی
رصفــا در حــد تولیــد دکــوری و محــدود زیلــو بــا�ت مانــد.
ــت جــدی  ــه حمای ــاز ب ــد نی ــع دســیت میب ــو و کل صنای زیل
ایــط کا�ن بــرای زیلوبافــان  و واقعــی دارد و مادامیکــه �ث
ی حاصــل نشــود کــه  ــن نتیجــه تغیــری ــا نشــود و در ای مهی
ــدارد،  ــود ن ــری وج ن دیگ ــری ــایل چ ــان م ــز زی ــا�ن ج در زیلوب
ــه  ــان ک ــت. همچن ــدی بس ــو امی ــاء زیل ــه احی ــوان ب نمی ت
جان و کاش مریــوان یکســال پــس  امــروز بــرای گلیــم ســری
، آب از آب  ــع دســیت ــت توســط شــورای جهــا�ن صنای از ثب
تــکان نخــورده اســت و موجبــات گایــه مردمــان آن ســامان 

ــرده اســت. را فراهــم ک
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دانشگاه واقعی اینجاست

 یادداشــت رئیــس دانشــگاه میبــد دربــاره 
ه کننــده یــک کارآفریــن  خدمــات خــری

ــاده ــتان آب ــدی در شهرس میب

سیری در �تاریخ میبد

گفتگــوی گــروه تاریــخ شــفاهی میبــد 
ــا حجــت االســام شــیخ محمــد فــاح  ب

یخــدا�ن

 

شبکه �تابان نیازمند کریمی ها

امــون ســخنان شــجاعانه مجــری   نــکا�ت پری
مشــهور ایــن روزهــای اســتان دارالعبــاده 

و صــدا و ســیمای یــزد
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ناگفته ها�ی خواند�ن از 
یف وزآبادی استاد تمام رشته مکانیک دانشگاه صنع�ت �ش دک�ت بهار دهقا�ن ف�ی

بانوی میبدی، خاطره ساز �سخیر لانه جاسوسی آمریکا

ن شوریده زندگینامه شهید حس�ی

ن شــوریده در ســال ۱۳۳۵ در روســتای دلو�ئ  حســ�ی
ــه جهــان گشــود دوران  ــده ب ــاد دی شهرســتان گناب
کــودیک و دبســتان را در همــان روســتا گذرانــد و در 
همــه ســالهای تحصیــی ابتــدا�ئ شــاگردی ممتــاز و 
رتبــه اول را کســب می نمــود کــه از طــرف آمــوزش 

و پــرورش شهرســتان لــوح تقدیــر گرفــت. 
در  و  می خوانــد  نمــاز  کــه  بــود  ســاله  هفــت 
ن  ــری ــل پائ ــای زود فص ــه صبح ه ــران ک ــدن زعف چی
ــار خانــواده بــود،  انجــام می شــود همــکار و همی

ــورد. ــی خ ــرک م ــت هایش ت ــه دس ــه طوریک ب
ســتان را در شهرســتانهای   ســالهای اول و دوم دبری
ــت  ــه عل ــد از آن ب ــد و بع ــس گذران ــاد و طب گناب
ایــن کــه رشــته مــورد عاقــه اش ریــا�ن بــود، 
بــرای ادامــه تحصیــل بــه مشــهد رفــت و دیپلــم 
ــرن  ــش و ه ــو� دان ــتان خص س ــود را در دبری خ
کــت  گرفــت؛ پــس از آن در کنکــور �ا�ی �ث
ــک  ــته مکانی ــه اش رش ــورد عاق ــته م ــود و رش نم
دانشــگاه صنعــیت را انتخــاب و راهــی تهــران شــد. 
ی  ــرب ــوز خ ــه هن ــگاه ک ــل دانش ــان تحصی در جری
اعتصابــات  در  نبــود  انقــاب  از  جانبــه  همــه 

ــه  ــرد ک ــت می ک ک ــگاه �ث ــا�ب دانش ــیایس و انق س
در ایــن اعتصابــات بــه وســیله مأموریــن ســاواک 
ــا�ئ و  ــد شناس ــاد بودن ــگاه زی ــل دانش ــه در داخ ک
ــال  ــدان انتق ــه زن ــظ دســتگری و ب ــان حاف در خیاب
ــت و  ــی و اذی ــد�ت باتکلیف ــس از م ــه پ ــد ک می یاب

دن وثیقــه نقــدی آزاد می شــود.  آزار بــا ســرپ
شــهید شــوریده بعــد از آزادی از زنــدان بــا چنــد 
نفــر دیگــر از دوســتانش راهــی قــم می شــوند 
ت معصومــه)س( بــه محــض  پــس از زیــارت حــرن
خــروج از حــرم مجــدداً توســط مأموریــن ســاواک 

ــوند.  ــدا�ن می ش ــتگری و زن دس
پــس از آزادی از بازداشــتگاه نســبت بــه پخــش 
فرانســه  از  کــه  امــام  ت  حــرن اعامیه هــای 
مخابــره می شــد فعــال بــود و مقــداری هــم کــه 
تکثــری شــده بــود بــا خــودش بــه گنابــاد می آورنــد 
ــود. در  ــع می نم ــش توزی ــتان و رفقای ن دوس ــ�ی و ب
روســتای دلــو�ئ کتابخانــه ای تأســیس کــرده بــود و 
ــاب  ــات انق ــا جریان ــل را ب ــا�ب مح ــای انق جوانه
آشــنا و در راهپیمائیهــا و تظاهــرات شهرســتان 
کــت می کــرد و بیشــرت درآمــد کارکــرد خــود  �ث
را خــرج خریــد کتــاب و راه انــدازی تظاهــرات 

می نمــود.

 شــد 
گ

وزی انقــاب وارد جهــاد ســازندیک پــس از پــری
و شــبانه روز خدمــت بــه محرومان و مســتضعفان 
در  و  رفــت  تهــران  بــه  ســپس  داد.  ادامــه  را 
شــورای دانشــجو�ی دانشــگاه بــه مســائل ســازمان 
 می نمــود و 

گ
ن رســیدیک دانشــجویان مســلمان نــری

 
گ

در جلســا�ت کــه بــرای بنیانگــذاری جهــاد ســازندیک
ــت. ــت داش ک ــد �ث ــکیل می ش تش

ن شــوریده یــی از دانشــجویان فاتــح  شــهید حســ�ی
النــه جاســویس آمریــکا در 13 آبــان ســال 1358 
ــال  ــاه س ــان م ــان آب ــد. وی در هم ــی باش ن م ــری ن
ــه وی  ــادی ک وزآب ــا�ن فری ــار دهق ــم به ــا خان 58 ب
و خــط امــام در فتــح النــه  ن از دانشــجویان پــری نــری

ــرد. ــود ازدواج ک جاســویس ب
وی روز پنجشــنبه نهــم اردیبهشــت ســال 1361 
ــن  ــد. ای ــل ش ــه باط ــق علی ــای ح ــازم جبهه ه ع
جهادگــر مخلــص و �ب ریــا در 14 خردادمــاه ۱۳۶۱ در 
حــایل کــه فرماندهــی گــردان مهنــدیس رزمــی جهاد 
 را بــر عهــده داشــت در عملیــات »بیــت 

گ
ســازندیک

المقــدس« و در منطقــه »شــلمچه« بــه درجــه 
رفیــع شــهادت نائــل آمــد و پیکــر مطهــرش ۱۷ 
ن  المؤمــ�ی خــرداد کــه مصــادف بــا ایــام والدت امری

ده شــد.  ــه خــاک ســرپ ــود ب عــی  )ع( ب

این، گفتماِن 
جهوری اسلامی ایران نیست

محمدی/ استاد حوزه و دانشگاه: دک�ت سید مصطفی م�ی

ــت:  ــه چیس ــن جمل ــاره ای ــان درب ــیدم نظرت پرس
ــا انجــام نمیدهــد و  »کاری کــه هیچکــس در دنی
ــک  ــه آن ش ــد ب ــم را بای ــام میدهی ــا انج ــا م تنه
کنیــم و بــر عکــس کاری کــه در همــه جــای دنیــا 
ن  ــری ــم ن ــام ندادی ــر انج ــود را اگ ــی ش ــام م انج

ــم.«  ــه آن شــک کنی ــد ب بای
ــاق دانشــجویان پاســخ صحیحــی  ــه اتف ــب ب قری
دادنــد و گفتنــد بــا ایــن منطــق مــا همــواره 
کشــوری مقلــد و دنبالــه رو بــا�ت خواهیــم مانــد و 
دیگــر ابتــکار و خاقیــت و تفکــر معنــا�ی نخواهــد 
داشــت. از آن ســو چــه بســا روندهــای غلطــی کــه 
ــش  ــد مقابل ــا جاریســت و بای ــه جــای دنی در هم
ایســتاد. اصــا انقــاب مــا نــه بــه نظــم ظالمانــه 
ــه  ــن نکت ــر ای ــا ب ن باره ــری ــرآن ن ــت و ق ــان اس جه
یــت لزومــا راه صحیــح  تاکیــد نمــوده کــه راه اکرث

نیســت
ایــن دیــد عالمانــه جوانان کشــورم مایه خرســندی 
و افتخــار اســت امــا آنچــه ذائقه هــا را بــه شــدت 
تلــخ می کنــد آن اســت کــه گوینــده ایــن عبــارات 
شــگفت آور، وزیــر نفــت جمهــوری اســامی ایــران 
ــه چــرا�ی  ــد ســال قبــل در پاســخ ب اســت کــه چن
حــذف کارت ســوخت می گویــد چــون در دنیــا 
اجــرا نشــده مــا هــم نبایــد اجــرا کنیــم!  ایــن در 
ــان  حــایل اســت کــه ایــن دســتاورد و ابتــکار جوان
پژوهش هــای  مرکــز  گــزارش  گــواه  بــه  ایــرا�ن 
مجلــس باعــث نفــع حــدود ۱۰۰ میلیــارد دالری 
کشــور طــی ده ســال شــد و از وقــیت ایــن فنــاوری 
ــد  ــد، رون ــذف ش ــا ح ن رویکرده ــ�ی ــل هم ــه دلی ب
قاچــاق ســوخت افزایــش یافــت تــا اینکــه در 
روزهــای اخــری بــه رقــم �ســام آور ۱۵۰ میلیــارد 

ــت. ــیده اس ــان در روز رس توم
بــه  کــردن  پشــت  بــر  عــاوه  یعــین  ایــن 
ــان  ــارد توم ــه ۱۵۰ میلی ــی، روزان ــتاوردهای م دس
ــان مــی رود و  ــب قاچاقچی ــه جی ــت المــال ب از بی
ــن اوضــاع فاجعــه  ــا ای ــران نفــیت ب حــاال کــه مدی
بــار روبــرو شــده اند مجــددا بــر احیــاء کارت 
ســوخت تاکیــد می کننــد! و البتــه طبعــا بایــد 
هزینه هــای زیــادی رصف راه انــدازی مجــدد ایــن 

فنــآوری شــود.
کنیــم  ســخن  رصاحــت  بــا  بخواهیــم  اگــر 
ــامی  ــوری اس ــان جمه ــن گفتم ــم ای ــد بگویی بای
ــه قاجــار اســت.  ــا�ن شــبیه ب ــه گفتم نیســت؛ بلک
تــوان و دســتاوردهای داخــی را  گفتمــا�ن کــه 
ــتفاده  ــد و اس ــال تقلی ــه دنب د و ب ــری ــده می گ نادی
ن رونــد هــم  از ابتــکارات دیگــران اســت و در همــ�ی
ــچ  ــه هی ــم ب ــت ه ــد و عاقب ر می ده ــدام رصن م
جــا نمی رســد؛ گفتمــا�ن کــه بــا تمســخر تــوان 
ــاش و  ــت بزب ــز آبگوش ــه ج ــد: ب ــش می گوی مردم
ــیت  ــد رقاب ــوژی تولی ــچ تکنول ی، در هی ن ــرب قرمه س
و برتــری نداریــم! همــان تفکــری کــه معتقــد 
اســت آمریــکا بــا »یــک بمــب« قــادر اســت تمــام 
سیســتم دفاعــی ایــران را از کار بیانــدازد! همــان 
ــادی  ــتقال اقتص ــام اس ــه ن ی ب ن ــری ــیت چ ــه ح ک
را قبــول نــدارد و نســخه نجاتبخــش کشــور را 

هضــم در اقتصــاد غــرب معــر�ن می کنــد!

یــن آن هــا تســخری النــه جاســویس آمریــکا در  ندهم آبــان هــر ســال یــادآور حــوادث متعــددی در تاریــخ معــارص کشــورمان اســت امــا شــاید پررنگرت روز ســری
ســال 1358 باشــد. در ایــن روز تاریخــی، دانشــجویان هوشــیار دانشــگاههای تهــران کــه تجربــه تاریخــی کودتــای آمریــکا�ی 28 مــرداد را در ذهــن داشــتند و 
می دانســتند کــه ایــن جاســوس خانه اتــاق عملیــات کودتــا�ی دیگــر علیــه مــردم ایــران خواهــد بــود بــه ســاختمان ســفارت آمریــکا در تهــران حملــه ور شــدند 
)ره(، انقــاب دوم را رقــم زدنــد. در میــان دانشــجویان حــارصن در ایــن حماســه، نــام یــک  و آن را بــه تســخری خــود درآوردنــد و بــه تعبــری امــام خمیــین
یــف بــود. همــر خانــم دکــرت  وزآبــادی کــه آن زمــان دانشــجوی دانشــگاه صنعــیت �ث ن بــه چشــم می خــورد؛ خانــم دکــرت بهــار دهقــا�ن فری بانــوی میبــدی نــری
د حــق علیــه باطــل بــه شــهادت رســید و در زمــره  ن در زمــره افــراد حــارصن در تســخری النــه جاســویس بــود؛ کــی کــه بعدهــا در جبهه هــای نــرب دهقــا�ن نــری
وزآبــادی پــس از اتمــام تحصیــات خــود  یــف قــرار گرفــت؛ شــهید عبــدهللا شــوریده. خانــم دکــرت بهــار دهقــا�ن فری پنــج شــهید شــاخص دانشــگاه صنعــیت �ث
یــف شــد و تــا امــروز تــاش و خدمــت ایشــان ادامــه یافتــه اســت.  ن بانــوی عضــو هیــات علمــی رشــته مکانیــک، جــذب دانشــگاه صنعــیت �ث بــه عنــوان اولــ�ی
ن ایشــان و مصاحبــه بــا وی نتیجــه ای در بــر نداشــت و ظاهــرا ایشــان دچــار کســالیت هســتند کــه از خــدای متعــال آرزوی  نــگار مــا جهــت یافــ�ت تاش هــای خرب

شــفای عاجــل برایشــان داریــم. 
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خانم امامی:
ــه  ــه مراجع ــد ک ــاجد میب ــدام از مس ــر ک ــه ه ب
ــه  ــت نمازخان ــان حال ش ــم بیشرت ــی بین ــم م میکن
 و 

گ
ــی ــه فرهن ــه برنام ــد و هیچگون ــرده ان ــدا ک پی

آنهــا دیــده  از  اجتماعــی خــا� در بســیاری 
نمیشــود؟ چــرا حــوزه و ســازمان تبلیغــات در ایــن 
ــد  ــن رون ــا ای ــا ب ــد؟ آی خصــوص فکــری برنمیدارن
انتظــار جــذب جوانــان و نوجوانــان و کــودکان بــه 
ه  ن ــا کــدام انگــری ــد مــن ب ــد؟ فرزن مســاجد را داری
بایــد بــه مســجد بیایــد وقــیت میبینــد در مســجد 
فقــط و فقــط نمــاز اقامــه میشــود و هیــچ برنامــه 
ن کــی  دیگــری وجــود نــدارد و حــیت بعضــا اولــ�ی
کــه از مســجد خــارج میشــود امــام جماعــت آن 
مســجد اســت؟ بایــد حــوزه و ســازمان تبلیغــات 
اداره  الگــوی  جماعتهــا  امــام  و  مســاجد  بــه 

مســجد بدهــد.

ن میبدی: حس�ی
ــال  ــه ح ــری ب ــر فک ــاال دیگ ــدا ح ــه خ ــما را ب ش
ســونوگرا�ن در میبــد بکنیــد. کا دو تــا دکــرت 
ــا  ــی از آنه ــه فقــط ی ــد بیشــرت نیســتند ک در میب
میبــدی  عفیــف  و  نجیــب  زنــان  و  اســت  زن 
ا ترجیــح میدهنــد نــزد پزشــک زن برونــد  اکــرث
درحالیکــه مطــب تنهــا دکــرت خانــم در میبــد کــه 
تخصــص رادیولــوژی دارد پــر از مراجعــه کننــده 
ــما  ــت ش ــا نوب ــد ت ــول میکش ــا ط ــت و روزه اس
ــتان  ــت و بیمارس ــبکه بهداش ن ش ــئول�ی ــود. مس ش

نمیخواهنــد کاری کننــد؟

عرفان:
ــار قیمــت گــذاری ملــک و مســکن  مــاک و معی
در میبــد چیســت؟ مــن یــک ملــک را از چنــد 
مبلغــی  کــدام  هــر  کــردم  قیمــت  بنگاهــی 
ــادی  ــیار زی ــاوت بس ــی تف ــا آن ی ــه ب ــد ک میگوین
دارد و بعضیهایشــان هــم مــن را بــه کســا�ن 
ن  چــری اصــا  تخصصشــان  کــه  دادنــد  ارجــاع 
دیگــری اســت و آنهــا هــم معلــوم نیســت روی 

چــه حســا�ب قیمــت میدهنــد؟

جواد ... :
آقــای کمــال دهقــا�ن کــه نایــب رییــس دوم 
کمیســیون امنیــت مــی مجلــس هســتند چــرا 
کاری  آب  انتقــال  لولــه  خــط  امنیــت  بــرای 
ــط  ــن خ ــه ای ــار ب ــاال 22 ب ــا ح ــا ت ــد؟ اینه نمیکنن
لولــه تعــرض کــرده انــد و ایــن واقعــا یــک فاجعه 
اســت. آقــای دهقــا�ن و دوستانشــان در مجلــس 
ــا  ــا و میبدیه ــر یزدیه ــد؟ اگ ــه کار میکنن ــد چ دارن
ن کاری میکردنــد، نماینــدگان اصفهــان مثــل  چنــ�ی

ــد؟ ــل بودن ــدر منفع ــزد اینق ــدگان ی نماین

: آقا�ی
متاســفانه شــهرک امــام عــی)ع( دچــار مشــکات 
مســئویل  هیــچ  و  باشــد  مــی  زیــادی  بســیار 
ــع  ــه رف ــف ب ــودش را موظ ــود و ارگان خ ن خ ــری ن
ــم ویل  ی هــم کردی ــد. پیگــری مشــکات نمــی دان
جــواب درســیت بــه مــا نمــی دهنــد، بــه خــدا مــا 

ــتیم ! ــدی هس ــم میب ه

خاطرات همرس شهید
ــه  ــد ک وع ش ــا�ن �ث ن از زم ــ�ی ــا حس ــن ب ــنا�ی م آش
دانشــکده مان  دانشــجویان  همــراه  ســفری  در 
وزی انقــاب  بــه هندوســتان رفتــم و بعــد از پــری
ســازمان  در  مســلمان  دانشــجوی  عنــوان  بــه 

دانشــجو�ی حضــور داشــتیم. 
مراســم ازدواج مــا در روز عیــد غدیــر انجــام 
شــد و خریــد ازدواج دو عــدد حلقــه و مهریــه 
ســام ا…علیها  زهــرا  ت  حــرن مهریــه  ماننــد 

بــود. مهربــا�ن و محبــت و حجــب و حیــای او 
خصوصیــا�ت بــود کــه همــگان را بــه تعجــب وا 
می داشــت، یــک هفتــه از ازدواج مــا گذشــته بــود 
ــم  ــکا رفتی ــویس آمری ــه جاس ــه الن ــم ب ــا ه ــه ب ک
ن در واحــد اطاعــات النــه جاســویس  و حســ�ی

مشــغول کار شــد.
ســاخته  فعالیــت  و  کار  بــرای  عزیــز  ن  حســ�ی  
ــکی  ــخت و مش ــا کار س ــر کج ــود و در ه ــده ب ش
می شــد  محســوب  جامعــه  بــه  خدمــت  کــه 
حضــور داشــت، در جلســات شــورای مرکــزی 
و برنامه ریــزی ســمینارهای جهــاد از ســاعت ۶ 
صبــح تــا ۱۰ شــب مشــغول کار بــود، در امــور 
اســتانها مرتــب در مســافرت بــود، گاهــی وقت هــا 
شــغلم  کــه  می کنــم  احســاس   « می گفــت: 
 اســت« زیــرا آنقــدر در راههــا و 

گ
شــوفری و راننــدیک

ــه اول  ــش ماه ــه ش ــد ک ــت می گذران ــا وق جاده ه
ازدواجمــان کاً در مســافرت بــود.

 شــدید و کارهــای فوق العــاده 
گ

 بــا وجــود خســتی
ــاب  ــون انق ــودش را مدی ــی داد خ ــام م ــه انج ک
ادا  را  می دانســت و می گفــت مــن دیــن خــود 
نکــردم. در رابطــه بــا امــام و انقــاب می گفــت: 
ــه  ــته ک ــا گذاش ــر � م  ب

گ
ــزریک ــت ب ــد من » خداون

ی بمــا عطــا کــرده و مــا  ن امامــی و رهــرب چنــ�ی
لیاقــت ایــن امــام بزرگــوار را نداریــم« نســبت بــه 
دنیــا و مــال دنیــا بســیار �ب توجــه بــود و در هزینــه 
ــق، در  کــردن بیت المــال بســیار ســخت گری و دقی
ــه از  ــود ک ــب ب ــه آن مواظ ــاس و تهی ــیدن لب پوش

یــک شــلوار بیشــرت نداشــته باشــد.
و  حســاس  مشــاغل   

گ
جهادســازندیک در  ن  حســ�ی

مدیریــیت داشــت، مــد�ت مســئول پشــتیبا�ن جنــگ 
در کرمانشــاه و مــد�ت مســئولیت دفــرت برریس هــای 
 را 

گ
ــا شــهید رجــب بیــی  ب

گ
ســیایس جهــاد ســازندیک

بــه عهــده داشــت. 
بــه  ن رصن بعــد از شــهادت مهــدی بدســت منافقــ�ی
ــه طــوری  ن وارد شــد ب ــه حســ�ی روحــی ســنگیین ب
ــم  ــمت قائ ــد و در س ون آم ــری ــرت ب ــه از آن دف ک
 مشــغول 

گ
مقــام امــور اســتانهای جهــاد ســازندیک

کار شــد. 
بعــد از تجــاوز صدامیــان کافــر بــه ایــران اســامی 
و اشــغال شــهر بســتان، شــهید شــوریده تصمیــم 
ــه  ــه جبه ــگاه ب ــرم دانش ــان ت ــس از پای ــت پ گرف

بــرود.
وع بــه گریــه کــرد،  ل و �ث ن  یــک شــب آمــد بــه مــرن
علــت را ســؤال کــردم، در جــواب گفــت: » جنــگ 
دارد تمــام می شــود و مــن هیچــکاری بــرای جبهــه 
انجــام نــدادم«؛ مــن بــه او پیشــنهاد دادم اگــر 
ــا  ــم، ت ــن موافق ــد م ن داری ــ�ت ــه رف ــه جبه ــل ب می

ایــن پیشــنهاد را شــنید بــا خنــده اســتقبال کــرد.

ــه  ــت، ب ن گرف ــ�ت ــه رف ــم جــدی ب ــه تصمی ــا�ن ک زم
ــا تنهــا�ی  ــه جبهــه رفــیت مــن ب ــم: وقــیت ب او گفت
ــه مــن قــول  ــو ب ــو چــه کنــم؟ گفــت: ت ــود ت و نب
ــوش  ــت را فرام ، قول ــایسث ــم ب ــق رفتن دادی مواف
ن بــا قــرآ�ن کــه مــادرش برایــش  کــردی؟ حســ�ی
ــر روز پنجشــنبه  ــود، ســاعت ۶ بعدازظه ــه ب گرفت
نهــم اردیبهشــت بــه ســوی جبهــه جنــگ حرکــت 
ــهادت  ــه ش ن ب ــری ــاه ۱۳۶۱ ن ــود و در ۱۴ خردادم نم

ــید. رس

ــا شــهادت و شــهید  ن عزیــز، گاهــی مــا را ب حســ�ی
ــی  ــاده شــهادتش خــودش م شــدن دوســتانش آم
ــی  ــام م ــاق را انج ــن اتف ــازی ای ــه س ــرد و زمین ک
ــت روزه  ــی بیس ــرم ع ــهادتش، پ ــان ش داد. زم
پــدر  راه  دهنــده  ادامــه  امیــدوارم  کــه  بــود، 

ــد.  ــهیدش باش ش

ن شــوریده از  دســت نوشــته ای از شــهید حســ�ی
دانشــجویان فاتــح النــه جاســویس خطــاب بــه 

همــرسش
 همــر عزیــزم ماههــا اســت کــه ذهنــم مــرا 

ــیاری از  ــه بس ــت ک ــرده اس ــود ک ــه خ ــغول ب مش
اوقــات فکــر عقــب افتــادن و جامانــدن از کاروان 
عظیــم هســیت مــرا ســخت بــه وحشــت انداختــه 
ن دنیــا جهنــم را احســاس می کنــم و  در همــ�ی
ــم و بهشــت از  ــه جهن ــت ک ــا خــوب می گف آن آق
ــاد  ــویسث و اعتق ــود. دلخ ــاز می ش ــا آغ ن دنی ــ�ی هم
راســخم بــه ایــن کام الهــی اســت کــه می فرمایــد: 

ــا لنهدینهــم ســبلنا ــن جاهــدوا فین الذی

ه زندگیــم بــوده  ن و ایــن آیــه از قــرآن همیشــه انگــری
اســت کــه جلــوم قلــه ای عظیمــی اســت کــه 
ن از آن مســتلزم تــاش طاقــت  رســیدن و بــاال رفــ�ت

فرســا�ئ اســت.
توانســت  نخواهــی  هرگــز  می کنــم  احســاس 
ذوب  دارم  مــن  می کشــم،  چــه  کــه  دریــا�ب 
و  شــاعرانه  احســاس  یــک  ایــن  می شــوم، 
دازانــه نیســت، چــون تــو خــود میــدا�ن مــا  خیالرپ
و�ن  ــری ــن عوالــم کاری نیســت، واقعیــیت ب ــا ای را ب
ــن ذوب  ــم در ای ــاس می کن ــا گاه احس ــت، ام اس
ن  ــاال می روم)قــاب قوســ�ی یــم ب شــدن اوج می گری
( و امشــب ایــن احســاس را دیدم)بــاور  او اد�ن
کــن( دســت نوازشــگر را بــر �م دیدم و احســاس 
کــردم، خــود را در زیــر بــاران �ب دریغــش یافتــم، 
کامــاً،  بــودم  هشــیار  نبــود،  کاذ�ب  احســاس 
»باورکــن« او را لمــس کــردم �ب تــاب شــدم طاقــت 
ــاد  ــتم فری ــادم می خواس ــاک افت ــه خ ــاوردم ب نی
بزنــم، گریــه، گریــه، گریــه ... بیــش از هــر زمــان 
او را بــه خــود نزدیــک دیدم)اقــرب مــن حبــل 
 می کنــد قلبــم را دردی 

گ
الوریــد( نفســم تنــی

را  مــن همچنــان دســتش  و  د  عظیــم می فــرث
ــیب اســت  ــت غری ــم حال ــر �م احســاس می کن ب
کاش می توانســیت بفهمــی کــه مــن چــه کشــیدم و 
دیــدم حالتهــای نــادری اســت کــه خیــی کــم بــه 
�اغ آدم می آیــد و ایــن بــود کــه کاغــذ و قلــم را 
بردشــتم و تــرا کــه همیشــه در مــن حضــور داری 
ــرار دادم و نوشــتم یعــین خــودم را مخاطــب ق
 )والسام(

کارهــای  و  شــدید   
گ

خســت� وجــود  بــا 
ــام مــی داد خــودش  ــه انج ــاده ک فوق الع
را مدیــون انقــاب می دانســت و می گفــت 
ــه  ــردم. در رابط ــود را ادا نک ــن خ ــن دی م
ــد  ــا امــام و انقــاب می گفــت: » خداون ب
ن   بــر � مــا گذاشــته کــه چنــ�ی

گ
منــت بــزر�

ی بمــا عطــا کــرده و مــا  امامــی و رهــ�ب
لیاقــت ایــن امــام بزرگــوار را نداریــم« 
بســیار  دنیــا  مــال  و  دنیــا  بــه  نســبت 

ــود ــه ب �ب توج

روایت سردار عزیز جعفری، فرمانده سپاه، از اسناد فاش شده در لانه جاسوسی آمریکا درباره بنی صدر
ــی  ــناد جاسوس ــه اس ــی مجموع ــاد دارم وقت ــه ی ب

ــد  ــد، بع ــت ش ــت و مرم ــام SD.lour بازیاف ــه ن ب

ــاس  ــتاد C.I.A توم ــس س ــق از رئی ــی تحقی از کل

آهــرن، کــه خــودش جــزء گروگان هــا بــود معلــوم 

شــد ایــن اســم مســتعار رئیــس جمهــور تــازه 

انتخــاب شــدۀ جمهــوری اســامی  آقــای بنــی 

صــدر اســت! مجموعــۀ اســناد را، طبــق معمــول، 

فرســتادند خدمــت حــرت امــام و ایشــان مانــع 

رســانه ای شــدن خــر کشــف ایــن اســناد شــدند و 

فرمودنــد: »حــاال کــه ایــن آقــا بــا یــازده میلیــون 

ــندها  ــن س ــار ای ــده انتش ــور ش ــس جمه رأی رئی

بــه مصلحــت کشــور نیســت و هــر وقــت خــودم 

ــد.«  ــر کنی ــناد را منت ــن اس صــاح دانســتم ای

ــا  ــد، ت ــر نش ــدر منت ــی ص ــناد بن ــه، اس در نتیج

ــت او و اعــام عــدم  ــی شــدن ماهی بعــد از علن

کفایــت سیاســی اش بــرای ادامۀ ریاســت 

جمهــوری از ســوی اکرثیــت مناینــدگان مجلــس در 

خــرداد مــاه 1360 آن موقــع بــود که 

مطلــع شــدیم امــام با انتشــار این 

ــد.  ــی ندارن اســناد دیگــر مخالفت

ایشــان از تســخیر النۀ جاسوســی 

»انقابــی  عنــوان  بــا  آمریــکا 

ــاب اول«  ــر از انق بزرگ ت

یــاد کــرد.
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ــا�ی  ــل از طــرف حــاج ابوالفضــل بق ــد روز قب چن
کــت در مراســم روضــه خــوا�ن و بازدیــد  بــرای �ث
از دارنــد، دعــوت  از کارخانــه ای کــه در آبــاده شــری
شــدیم، تاکنــون بــه آبــاده نرفتــه و ایــن کارخانــه 
را   ندیــده بــودم، امــا آوازه فعالیــت هــای حــاج 
ــود  ــا ب ــودم، مدته ــنیده ب ــاد ش ــا�ی را زی ــا بق آق
بــه واســطه تعاریفــی کــه از دوســتان و همــکاران 
شــنیده بــودم می خواســتم از آنجــا بازدیــدی 
یــن فرصــت بــود تــا بــه  داشــته باشــم و ایــن بهرت

ــن خواســته برســیم. ای
)رییــس شــورای اســامی شــهر   بــا حــاج آقــا آقا�ی
میبــد( تمــاس گرفتــم و بعــد از شــنیدن نظــر 
ســفر  ایــن  در  همراهــی  بــرای  ایشــان  مثبــت 
کوتــاه، وعــده گذاشــتیم و ســاعا�ت بعــد در آبــاده 

ــم. بودی
وقــیت بــه کارخانــه حــاج آقــا بقــا�ی رســیدیم، بــوی 
حیــات را استشــمام کردیــم؛ رفــت و آمــد عجیــیب 
ــر  ی منتظ ــری ــرای بارگ ــادی ب ــود، کامیون هــای زی ب
ــد  ــی ش ــه م ــه عین ــا�ی را ب ــت و پوی ــد و حرک بودن
ــی  ــت.  کم ــا نشس ــه تماش ــای کاری ب ــن فض در ای
ــای  ــه نرده ه ــرد ب ــیت از زن و م ــر جمعی آن طرف ت
کارخانــه چســبیده بودنــد و تــا آقــای بقــا�ی را 
می زدنــد  فریــاد  بلنــد  بــا صــدای  می دیدنــد، 

ــاب« ــا را هــم دری »حاجــی م
ــه ســمت ســاختمان  ــاده شــدیم و ب ن پی از ماشــ�ی
اداری حرکــت کردیــم. حــاج آقــا بقــا�ی جلــوی 
ــیار  ــم. بس ــویس کردی ــود. روب ــتاده ب ورودی ایس
متواضــع رفتــار می کــرد و خیــی معمــویل بــه 
بــا  بــود.  لبــاس پوشــیده  کارمنــد  یــک  ماننــد 
ــرد.  ــا�ی ک ــرت کارش راهنم ــه دف ــا را ب خــوش رو�ی م
پیــش از ایــن بــه کارخانه هــای زیــادی رفتــه  بــودم 
و بــا مدیــران زیــادی روبــرو شــده ام، امــا رفتــار و 
ن همــه  منــش و برخــورد آقــای بقــا�ی شــاید در بــ�ی

ــد. ــال زد�ن باش ــه و مث ــا نمون آنه
وارد دفــرت کــه شــدیم، ایشــان بنــده و حــاج آقــای 
آقــا�ی را بــه کارکنــان معــر�ن کردنــد. همــه بــه 
ام ایســتادند. هــر کــدام از ایــن کارمنــدان،  احــرت
 کارخانــه در یــک یــا چنــد شــهر را برعهده 

گ
نماینــدیک

ن تــاالر می شــد بــه  داشــت. دقیقــاً از نظــم همــ�ی
ن  ــری ــه ن ــوب کاری در مجموع ــاط خ ــم و انضب نظ

واقــف شــد.
از ایشــان درخواســت کردیــم کــه بازدیــدی از 
ــد: »چــون  ــه داشــته باشــیم، ایشــان گفتن کارخان
ســاعت 3 کارگاه هــا تعطیــل می شــود، ابتــدا از 
آنحــا بازدیــدی داشــته باشــیم«. از همــان داخــل 
ــری  ــدیم، در مس ــا ش ــه کارگاه ه ــاالر وارد محوط ت
برای مــان توضیــح داد کــه »ایــن کارگاه هــا را فقــط 
ــان �ب �پرســت و کمــک  ــردن زن ــرای مشــغول ک ب
بــه مــردم نیازمنــد ایجــاد کــرده و هدفــش اساســاً 

ــوده اســت«. ــدزا�ی نب درآم
ــرای  ــون ب ــان اکن ــت پاکش ــن نی ــت ای ــه برک ــا ب  ام
هــم  خارجــی  ی  مشــرت تولیــدات،  از  بســیاری 
دارنــد. چندیــن کارگاه در محیطی بســیار دلچســب 
و خودمــا�ن ایجــاد شــده بــود. کارگاه منبــت کاری، 
البتــه »کارگاه  ، خیاطــی و  ســفال گری، قایل بــا�ن

!!!» ــا�ن زیلوب

وقــیت چشــممان بــه زیلوهــای زیبــا و خــوش نقش 
ــه  ــه از اینک ــاد، بســیار متعجــب شــدیم. البت افت
ــا  ــاله در اینج ــزار س ــد ه ــت چن ــرن صنع ــن ه ای
ــه  ــن ک ــا از ای ــدم، ام ــحال ش ــه خوش ــق گرفت رون
کارگاهــی بــا ایــن نظــم بــا فاصلــه چنــد صــد 
ــد  ــو« متول ــه »زیل ــا�ی ک ــارج از ج ، در خ ــرت کیلوم
غبطــه  می شــود،  بافتــه  ظرافــت  بــا  و  شــده 

خــوردم. 
تعــداد زیــادی زن بــا �پرســیت همــر حــاج 
آقــا بقــا�ی در ایــن کارگاه هــا مشــغول بودنــد، 
را  ایشــان  بیشــرت  می رفتیــم  چــه جلوتــر  هــر 
ن می کردیــم. در ایــن بازدیــد ذو�ت بــه مــن  تحســ�ی
ــی وارد  ــر کارگاه ــه ه ــودآگاه ب ــه ناخ ــت داد ک دس
می شــدم، بــه کارگــران مــی گفتــم کــه »قــدر 
حــاج آقــا را واقعــا داشــته باشــید« و جالــب اینکــه 
ن  ــری ــت آم ــت و محب ــش مثب ــا واکن ــن موضــوع ب ای
ــرای  ن ب ــری ــا ن ــد و آنه ــی ش ــه م ن مواج ــری ــران ن کارگ
ســامیت حــاج آقــا بقــا�ی صلــوات مــی فرســتادند.

در جریــان بازدیــد، حــاج آقــا آقــا�ی گفتنــد: »بعید 
اســت ایــن کارگاه هــا از لحــاظ اقتصــادی دخلشــان 

به خرجشــان بخــورد.«
حــاج آقــا بقــا�ی هــم پاســخ 
انــدیک  »درآمــد  دادنــد: 
ــاب  ــه حس ــه دارد ب ــم ک ه
الحوائــج  بــاب  صنــدوق 
ــود و  ــز می ش ــه واری کارخان
ن مســکن،  در جهــت تامــ�ی
ماننــد  مشــکا�ت  رفــع 
کارگــران   ... و  بیمــاری 
ــاد  ــود و اعتق ــه می ش هزین
دارم خداونــد جــای دیگری 
می دهــد...«  را  برکتــش 

بعدازظهــر  ســه  ســاعت 
کارگاه هــا کم کــم تعطیــل 
شــد. کارگــران در هنــگام 

ن بــا صمیمیــت بــا حــاج آقــا خداحافظــی مــی  رفــ�ت
کردنــد. یــی از کارگــران کارخانــه آمــد و بــه آقــای 
اســت،  آمــاده  تقریبــاً  گفــت: حســینیه  بقــا�ی 
ــا همدیگــر  ــد و بازدیــد کنیــد. ب یــف بیاوری ترث

�ت کارخانــه رفتیــم، وارد یــک ســالن  بــه ضلــع �ث
ورزیسث شــدیم، بســیار زیبــا و بــا ســلیقه بــا پارچــه 
ن پوشــیده شــده بــود در گوشــه ای از  ســیاه و ســرب
ن  آن ماکــت یــک اســب و یــک ســوار بــا لبــاس ســرب
قــرار داشــت. صحنــه بــه گونــه ای بــود کــه بــدون 
ــه خــوا�ن هــم اشــک جــاری می شــد. پشــت  مرثی
حســینیه هــم چندیــن دیــگ آش بــار گذاشــته 
ها و بســیاری  ن شــده بــود. برایــم جالــب بــود آشــرپ
از کســا�ن کــه دســت  انــدر کار حســینیه بودنــد از 
میبــد آمــده بودنــد. بعــین را می شــناختیم و بــا 

ــم.  یس کردی ــرپ ــام و احوال ــا س آنه
ــا بقــا�ی  ل و در خدمــت حــاج آق ن ناهــار را در مــرن
ــا  احت ب ــرت ــدری اس ــار و ق ــد از ناه ــم. بع بودی
ــم.  ــد کردی ــه را بازدی ــام کارخان ــیکلت تم موتورس
ــد  ــط تولی ــن خ ــود. چندی ــا ب ــر پ ــیب ب ــور عجی ش
ــه  ــر و س ــر کارگ ــد نف ــزار و پانص ــا دو ه ، ب کایسث
ــک بســته کایسث  ــا حــیت ی شــیفت فعــال کاری، ام
ن نبــود. بــا تعجــب از کارگــر آنجــا  هــم روی زمــ�ی

گفــت:  کارخانــه کجاســت؟«  »انبــار  پرســیدم: 
ــد«  ن نمی مان ــ�ی ــه روی زم ــدات کارخان ــاً تولی »اص
ــه خــودم گفتــم: »حــاج  ب
آقــا راســت می گفــت کــه 
برکــت دســت خــدا اســت« 
ــه  ــد ک ــت بدانی ــب اس جال
ایجــاد  کنــار  در  ایشــان 
و  مــردم  بــرای  شــغل 
خانــواده آنهــا، بــرای خــود 
ــی  ــم �گرم ــواده ه و خان
نگهــداری  کــرده؛  ایجــاد 
و پــرورش اســب و انــواع 
گوســفند، انــواع پرنــدگان 
ــاً از  ــه تقریب ــب اینک و جال
دامــی  محصــوالت  نظــر 
در  و  خودکفاســت  کامــاً 
ایــن بخــش هــم تعــدادی 
مشــغول بــه کارنــد. کارگــر آنجــا می گفــت: »خــود 
ــات  ــه حیوان ــش ب ــا حواس ــرت از م ــا بیش ــاج آق ح

 می کنــد«. 
گ

اســت و مرتــب بــه آنهــا رســیدیک
ــاز  ــه نم ــرای اقام ــه ب ــود ک ــرب ب ــک اذان مغ نزدی

وارد حســینیه  آمــاده شــدیم.  و عشــا  مغــرب 
ــده و  ــدار، نماین ــام جمعــه، فرمان ــه شــدیم ام ک
ــد. آن  ــده بودن ــهر آم ــئوالن ش ــام مس ــاً تم تقریب
ن را  شــب، حــاج آقــا تمــام کارگــران و مســئول�ی
ت رقیــه  کــت در مراســم عــزاداری حــرن بــرای �ث

ــود.  ــرده ب ــوت ک ــون)س( دع خات
اقامــه شــد،  امــام جمعــه  امامــت  بــه  نمــاز 
موســوی  آقــا  حــاج  نمــاز،  بعــداز  بافاصلــه 
ــرب  ــاده روی من م آب ــام جمعــه محــرت خراســا�ن ام
ــه  ــرد ب وع ک ، �ث ــا�ت ــان مقدم ــس از بی ــت و پ رف
ــه  ــن یزدی هــا و ســپس ب ــان و تدی ــف از ایم تعری
ــد از میبدی هــا و حــاج آقــا بقــا�ی پرداخــت  تمجی
و اشــاره کردنــد کــه آقــای بقــا�ی بــا ایجــاد شــغل 
 را بــه مــردم اینجــا 

گ
در ایــن منطقــه لطــف بــزریک

اشــتغال زا�ی  می گفــت،  درســت  اســت.  کــرده 
مســتقیم بــرای بیــش از 2500 نفــر مــرد و زن 
ــد، کار  ــزاق می کن ــر را ارت ــل 10 هــزار نف ــه حداق ک
ــم  ــا برای ــاج آق ــای ح ــت. صحبت ه ــی نیس کوچ
ــار قلــم و کاغــذ را از جیبــم  جالــب بــود، �ب اختی
ــردم.  ــت ک ــان را یادداش ون آوردم و مطالبش ــری ب
ــت:  ــره زد و گف ــگ گ ــه فرهن ــاد را ب ــان اقتص ایش
 

گ
یــن کار فرهنــی »بــه نظــر مــن اشــتغال زا�ی بزرگرت
ــر شــغل باشــد فســاد کــم می شــود«.  اســت، اگ
او افــزود: »همــه مــا مدیــون حــاج آقــا بقــا�ی 
ــیم«.  ــگزار باش ــان سپاس ــد از ایش ــتیم و بای هس
عضــو  کــه  آبــاده  مــردم  نماینــده  ادامــه  در 
هســتند،  ن  نــری مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون 
ــد  ــت: »قص ــت و گف ــت گرف ــه دس ــن را ب میکروف
صحبــت نــدارم فقــط آمــده ام تــا از آقــای بقــا�ی 
تشــکر کنــم، مــن خــودم در بطــن مشــکات 
ــات  ــا را نج ــهر م ــان ش ــتم، ایش ــادی هس اقتص
ــه  ــم ک ــا شــنیده بودی داده اســت«. او گفــت: »م
یــزد دارالعبــاده اســت، امــا وقــیت آقــای بقــا�ی را 
ــم  ــم، مــا وظیفــه داری ــدا کردی ــم ایمــان پی دیدی
از ایشــان حمایــت کنیــم و در خدمــت ایشــان 

باشــیم«. 
ن نفــر ســومی بــود  امــام جمعــه بخــش بهمــن نــری
ــاالی  ــان ب ــت، ایش ا�ن پرداخ ــخرن ــراد س ــه ای ــه ب ک
ــت: »اوال  ــتاد و گف ــرب ایس ــای من ــت و پ ــرب نرف من
ــکر از  ــده ام و تش ــا�ی آم ــای بق ــکر از آق ــرای تش ب
ایجــاد اشــتغایل کــه مطمئنــا در حــد زیــادی جلوی 
د و همــه مــا قــدردان ایشــان  فســاد را می گــری
هســتیم، دومــاً بــه خاطــر برگــزاری ایــن مراســم 
باشــکوه آمــدم، ایــن مراســم بیانگــر آن اســت کــه 
ایشــان در کنــار ایجــاد شــغل، در صــدد تقویــت 
ــن  ــن در ای ــت. م ن هس ــری ــود ن ــان خ ــان کارکن ایم
ــا  ــه ب ــده ام ک ن مجلــی را کمــرت دی ــ�ی منطقــه چن

ــن ابهــت و شــکوه برگــزار شــده باشــد«. ای
تــا اینجــای مجلــس اصــا حواســم بــه پشــت � 
کــت کننــده در ایــن مراســم نبــود،   و جمعیــت �ث
ــت  ــکوه و عظم ــم، ش ــب برگردان ــه عق ــگاه را ب ن
ــرد و زن  ــزار م ــن ه ــت، چندی ــرا گرف ــت م جمعی
نشســته بودنــد، آقایــان همــه ســیاه پــوش بودنــد 
و خانمهــا حجــاب کامــل داشــتند. اشــک �ب اختیــار 
بــودن  یــزدی  بــه  و  جــاری شــد  از چشــمانم 

خودم بالیدم.           ادامه در صفحه 6

       یادداشت دکتر حسین کالنتری، رئیس دانشگاه میبد درباره خدمات خیره کننده یک کارآفرین میبدی در شهرستان آباده

دانشگاه واقعی اینجاست   

تــا اینجــای مجلــس اصا حواســم 
کــت  ــه پشــت � و جمعیــت �ش ب
کننــده در ایــن مراســم نبــود،  
برگردانــم،  عقــب  بــه  را  نــگاه 
شــکوه و عظمــت جمعیــت مــرا 
ــرد و زن  ــزار م ــن ه ــت، چندی گرف
آقایــان همــه  نشســته بودنــد، 
پــوش بودنــد و خانمهــا  ســیاه 

حجــاب کامــل داشــتند
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آورد  در  آلوچــه  کیفــش  داخــل  از  دوســتم 
ــکر  ــتم و تش ــارف کــرد؛ مــن یــی برداش و تع
کــردم. کمــی کــه گذشــت دوســتم پرســید: 
»روزه ای فرزانــه؟ آلوچــه را نخــوردی؟ شــایدم 
خوشــت نمــی آد؟« گفتــم: »نــه روزه نیســتم، 
ــی ره،  ن نم ــ�ی ــم پای ــا�ی از گلوی ــا تنه ه ن ــن چری ای
م  هــر چــی باشــه مــی نــدازم تــو کیفــم، میــرب

ــی خــورم« ــون م ــا آقام ــه ب خون
ــد  ــه را زدم، حمی ــگ خان ــه دســت زن آلوچــه ب
در را بــاز کــرد، تــا رســیدم بــا خوشــحایل گفــت: 
ی کــه ببیــین حتمــا  ن »بــرو ســمت یخچــال، چــری
آلبالــو؟«  »آب  گفتــم:   »! میــیث خوشــحال 
ــت  ــادت داش «، ع ن ــ�ی ــرو بب ــودت ب ــت: »خ گف
ــورد،  ــی خ ــوه م ــتش آبمی ــا دوس ــت ب ــر وق ه
حتمــا یــک لیــوان هــم بــرای مــن مــی خریــد، 
مــن  دانســت  مــی  آلبالــو!  آب  مخصوصــا 

دوســت دارم.
مــن کــه مــی دانســتم از ایــن کارهــا زیــاد انجام 
ــد  ــم: » حمی ــردم، گفت مــی دهــد، کی ذوق ک
جــان تــا مــن مــی رم ســمت یخچــال، تــو بیــا 
ایــن آلوچــه رو نصفشــو بخــورد، نصفشــم 
نگــه دار بــرا مــن، دلــم نیومــد تنهــا�ی بخــورم« 
خانه کــه شــدم یــک برگــه دیــدم کــه  ن وارد آشــرپ
ــبانده  ــال چس ــا روی در یخچ ب ــا آهرن ــد ب حمی
ــود و  ــته ب ــه را نوش ــام هفت ــرف ای ــود، یکط ب
بــاالی برگــه نوشــته بــود ناهــار، شــام! گفتــم: 
»ایــن چیــه آقــا؟« گفــت: »از ایــن بــه بعــد هــر 
غــذا�ی درســت کردیــم نــذر یــی از ائمــه باشــه، 
هــر روز غــذا رو بــا ذکــر و نیــت همــون امــام 
ــا هــر  ــن، اینطــوری باعــث میشــه م درســت ک
روز غــذا�ئ کــه نــذر اهــل بیــت شــده بخوریــم 
ــه،  ــته باش ــت داش ــری مثب ــمون تأث و روی نفس
روی در یخچــال هــم چســبوندم کــه همیشــه 

جلــوی چشــممون باشــه«
 بــه حــدی از ایــن طــرح حمیــد خوشــم آمــده 
ــال  ــل یخچ ــوی داخ ــه کل آب آلبال ــه ب ــود، ک ب
ــع هــم زدن  ــه بعــد موق ــت! از آن ب ــادم رف ی
ی ذکــر همــان روز را مــی گفتــم و  ن غــذا و آشــرپ
بــه نیــت همــان معصومــی کــه داخــل جــدول 
مشــخص شــده بــود، غــذا درســت مــی کــردم، 
حمیــد بعــد از اینکــه اســتقبال مــادرم از ایــن 
پیشــنهاد را دیــد یــک جــدول هــم بــرای خانــه 
آنهــا درســت کــرد، دوســت داشــت همــه کارهــا 

بــا ذکــر و توســل بــه ائمــه باشــد.
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وزه نذرِی هر ر
همسر شهید حمید سیاهکالی مرادی

رمــان »دعبــل و زلفا« �گذشــت شــاعری معروف 
ن و رصیــح در  بــه نــام دعبــل اســت کــه زبــا�ن تــری
حق گــو�ی دارد. او در ســفری، بــه عشــق زلفــا 
ت و صــور�ت زیبــا  ی شــیعه اســت و ســری ن کــه کنــری
دارد، گرفتــار می شــود. بــرای رســیدن بــه او تــاش 
فــراوا�ن می کنــد و حــیت در عشــقش از نمــاز دور 
اب روی مــی آورد و اشــعاری  می شــود و بــه �ث
عاشــقانه می �ایــد. ایــن اشــعار باعــث می شــود 
ــد و  ــدا کن ــه قــر موصــی و هــارون راه پی ــا ب ت
ــت  ــود. در نهای ن ش ــ�ی ــرادی هم نش ن اف ــ�ی ــا چن ب
ــی از  ــود و ی ــار می ش ــف باری دچ ــع اس ــه وض ب
 ، ن عّمــال امــام کاظــم علیــه الســام، ابــن یقطــ�ی
لطایــف  بــا  را  زلفــا  و  می دهــد  نجــات  را  او 
ــه  ــیده و ب ون کش ــری ــی ب ــگ موص ــی از چن الحی
ــب  ــل را ترغی ــا دعب ــل درمــی آورد. زلف ازدواج دعب

ــت  ــل بی ــت اه ــعاری در مظلومی ــا اش ــد ت می کن
ــد. و افشــاگری ظلم هــای حکومــت وقــت برای

 

بخ�ش از کتاب:
هــارون گفــت: عیــیب در تــو نمــی بینــم جــز 
! کاش بــه مســلک عامــه در  اینکــه از رافضیــا�ن
ی و  ن کــن تــا مقــرری خــو�ب بگــری مــی آمــدی! چنــ�ی

. ــایسث ــان ب از مازم
ن تنهــا ُحســنم را در ایــن مــی  دعبــل: مــن نــری
ــی،  ــرب گرام ــرآن و پیام ــفارش ق ــه س ــه ب ــم ک بین
عمــل مــی کنــم و از دوســت داران اهــل بیتــم.

ی داری  ن ابراهیــم گفــت: شــنیده ام کــه زبــان تــری
ــت  ــن از جمعی ــی. م ــی ده ــواب م ــت ج و درش

ارم. ن ــری ــان ب متملق
 نــدارم. حــق را �ب پــروا مــی 

گ
ی دلبســتی ن -بــه چــری

گویــم؛ امــا چــون حقیقــت تلــخ اســت بــه مــزاج 
اهــل باطــل نمــی ســازد و عصبا�ن شــان مــی کنــد.
ــه  ــه اش تران ، نمون ــری ــش بگ ــه در پی ــی میان -راه

ــبت. ــای امش ه
-افســوس کــه برزخــی میــان حــق و باطــل نیســت. 
، دیگــر هــر چــه هســت باطــل  از حــق کــه گذشــیت

است.
ــه ای را  ــای مدرس ــرف ه ــن ح ــت: ای ــارون گف ه

بگــذار، اگــر خواســته ای داری مــی شــنوم.
دعبــل تامــی کــرد و گفــت: باالتریــن خواســته ام 
ایــن اســت کــه مــویس کاظــم از بنــد رهــا شــود و 

نــزد خانــواده اش بــاز گــردد.

اب را مزمــزه  هــارون جامــش را بــه لــب بــرد و �ث
کــردو گفــت: خــدا مــی دانــد کــه مــن هــم او را 
ــرض  ــت ف ن اهلبی ــ�ت ــت داش ــت دارم. دوس دوس
ــا  ــازگاری ب ــت � س ــه موالی ــوس ک ــت. افس اس
ــب مان  ــزم امش ــتم ب ــت داش ــدارد. دوس ــا را ن م
ــود و اینــک کنارمــان  ــا شــده ب ــه افتخــار او برپ ب
نشســته بــود! وقــیت مــا را غاصــب حــق خــودش 
ــن،  ــری از ای ــم؟ غ ــه کن ــد چ ــا او بای ــد ب ــی دان م

ی بخــواه. ن چــری
دعبــل دوســت داشــت زلفــا را از او بخواهــد، 
رد  از  پــس  پســندید  نمــی  نکــرد.  ن  چنــ�ی امــا 
ــری  ن دیگ ــری ــش، چ ــت آزادی امام ــدن درخواس ش
بخواهــد، اگــر درخواســت دیگــری مــی کــرد، بــه 
ن ســخن هــارون در توجیــه زنــدا�ن  معنــای پذیرفــ�ت
کــردن مــویس بــن جعفــر بــود. تســبیح را نشــان 

ــت. ــس اس ــم ب ن برای ــ�ی ــت: هم داد و گف
ابراهیــم بــه پهلویــش زد و گفــت: ایــن قــدر مــی 
دانــم کــه در خانــه ای از خانــه هــای مســلم 
از  اســت  داری،  چطــور  ســکونت  ولیــد  بــن 
و  دربــار  در  ای، شــغی  ، خانــه  ن المومنــ�ی امری

؟! ان و خدمتــکارا�ن درخواســت کــین ن کنــری
جوانمــردی  و  اخــاق  از  دور  گفــت:  دعبــل 
می دانــم کــه خواســته ای را کنــار خواســته اولــم 

بگــذارم!
هــارون گفــت: خــوش بــه حــال مــویس بــن 
ــوده  ! بیه وا�ن ــری ــواداران و پ ن ه ــ�ی ــا چن ــر ب جعف
نیســت او را پادشــاهی در بنــد لقــب داده انــد!

معرفی جدیدترین اثر مظفر ساالری

دعبل و زلفا، بهانه ای عاشقانه برای شناخت امام)ع(

علی برزگری خانقاه

یا علی بن موسی الرضا

ن مرع قصیده ی عشق نذر چشمان آهوانه ی تو اول�ی
باز هم آمدم به پابوست، باز هم آمدم به خانه ی تو

السام علیک یا سلطان، یا امام الرئوف آقا جان
د دائما تا سحر بهانه  ی تو دل من کودکانه می گری

من نمک خورده ام در این خانه، آشنایم به سفره ی کرمت
آن کاغم که با کبوترها شده ام جلد آب و دانه ی تو

و صدای کبوتران حرم »یا رضا یا رضا« است در گوشم
مثل مستان �ی بجنباند هر که دارد به لب ترانه ی تو

حاجتم را گرفتم از روزی که به نام تو آشنا شده ام
ی از لطف �ب کرانه ی تو ن من به جز عشق تو نمی خواهم چری

هر کجای جهان بگردد باز بو�ی از عاشقی نخواهد برد
هر نسیمی که وقت آغازش نزند � به آستانه ی تو

شاعری عاشقم که می بندم دل خود را به پنجره فوالد
شاید از این طریق یک روزی نظری هم به قلب من افتاد

ــوب  ــد در چارچ  میب
گ

ــی ن فرهن ــ�ی ــی از فعال جمع
 انقــاب اســامی 

گ
جلســات ماهیانــه جبهــه فرهنــی

فنــا�ی  محمــد  پروفســور  بــا  میبــد  شهرســتان 
ــام رشــته فلســفه موسســه  اشــکوری، اســتاد تم

ــد. ــدار کردن )ره( دی ــین ــام خمی ام
در ایــن جلســه کــه صبــح روز پنجشــنبه ۱۷ آبــان 
 میبــد برگــزار 

گ
مــاه در محــل دفــرت جبهــه فرهنــی

امــون  ان پری شــد، دکــرت فنــا�ی بــه ســواالت حــارصن
ــرب و  ــفه غ ــه فلس ــف از جمل ــات مختل موضوع
فیلســوفان خدابــاور، آمــوزه هــای مســیحیت، 
آفرینــش خلقــت، وجــود پــروردگار و... پاســخ 

گفــت.
بــا  ایــن جلســه دو کتــاب از دکــرت فنــا�ی  در 
عنوانهــای بحــران معرفــت، نقــد عقانیــت و 

ح  ــان، �ث ــش عارف ن نیای ــری ــرا و ن ــت تجددگ معنوی
ن  حکمــت و معنویــت شــیعی در دعــای کمیــل بــ�ی

ان عاقمنــد توزیــع شــد. حــارصن
گفتــین اســت دکــرت محمــد فنــا�ی اشــکوری فــارغ 
ی فلســفه دیــن از دانشــگاه مــک  التحصیــل دکــرت
ــن  ــادا صاحــب تالیفــات متعــددی در ای ــل کان گی
ــته  ــناس رش ــای �ش ــره ه ــت و از چه ــوزه اس ح

فلســفه در کشــورمان محســوب میشــود.
شــایان ذکــر اســت دکــرت محمــد فنــا�ی اشــکوری 
در  خــود  ســاعته  چنــد  حضــور  ادامــه  در 
شهرســتان میبــد از خانــه مرحــوم آیــت هللا حــاج 
ــدن  ن دی ــری ــری مهرجــردی ن ــم حائ شــیخ عبدالکری
 

گ
نمــود و بــر اهمیــت حفــظ ایــن مواریــث فرهنــی

ــرد. ــد ک ــیب تاکی و مذه

سخنرانی پروفسور فنائی اشکوری در جمع
 فعالین جبهه فرهنگی انقلاب شهرستان میبد
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دانشگاه واقعی اینجاست
 ادمه از صفحه 4

ــن  ــی ای ــر ک ــه ه ــد ب ــم: خداون ــودم گفت ــه خ ب
ــن تشــاء   نمی دهــد، »تعــز م

گ
ــزریک ــدر عــزت و ب ق
ــذل مــن تشــاء« و ت

البــای  از  خردســایل  دخــرت  مراســم،  اواخــر 
ــزد حــاج آقــا بقــا�ی آمــد  ــا احتیــاط ن جمعیــت و ب
ی گفــت. مــن بــا فاصلــه پشــت  ن و بــه ایشــان چــری
� ایشــان نشســته بــودم. بعــدا از یــی همراهــان 
ــت؟  ــه کار داش ــرت چ ــه آن دخ ــیدم ک ــان پرس ایش
گفــت: ایشــان بــه حــاج آقــا گفــت: مــادرم گفتــه 
مــن بــه کار نیــاز دارم و کــی هــم نــدارم، 
شــنبه  بگــو  مــادرت  »بــه  گفــت:  بقــا�ی  آقــای 
ــه خــودم گفتــم:  بیایــد �کار«. اینجــا بــود کــه ب
»دانشــگاه واقعــی اینجــا اســت،  جــا�ی کــه در آن 
هــم کارآفریــین اســت هــم اخــاق و هــم ترویــج 

.» ــین ــگ دی فرهن
وقــیت مراســم تمــام شــد، بــه ایشــان گفتــم: 
»خدمــیت کــه شــما بــه مــردم و جامعــه مــی 
کنیــد بســیار ارزشــمند اســت، قــدر ایــن توفیــق را 
ــان، در کل  بدانیــد«. بعــد از خداحافظــی از ایش
مســری بــا حــاج آقــای آقــا�ی از خدمــات آقــای بقــا�ی 
و اقدامــات ارزشــمند ایشــان می گفتیــم. قــرار شــد 
ــرای دانشــجویان و اســاتید  ــک روزه ب ــک اردوی ی ی
بگذاریــم تــا از آنجــا بازدیــدی داشــته باشــند. 
پیشــنهاد مــی کنــم مدیــران صنایــع یــک بــار هــم 

ــند. ــته باش ــدی داش ــا بازدی ــده از آنج ــه ش ک

اخبار، تصاویر و تحلیل های خربی را در پایگاه مجازی میبدما با آدرس www.meybodema.ir مشاهده فرمایید.

ــه  ــا ک ــایت ه ــات و س ی ــگ نرث ــر رن ــای پ ه تیرت
خــرب از آمــدن ســفری انگلیــس بــه یــزد، بــه 
دعــوت شــورای شــهر را بازتــاب دادنــد، باعــث 
ی هــای مختلفــی از ســوی  شــد تــا موضــع گــری
علمــا، صاحب نظــران و مــردم مشــاهده شــود، 
ی  ــری ــع گ ــک موض ــه، ی ــن هم ــان ای ــا در می ام
ی شــد و  بــود کــه باعــث ایجــاد حــوایسث بیشــرت
آن هــم ســخنان شــجاعانه »عــی اکــرب کریمــی« 
ــبکه  ــه ش ــات عالی ــا تحصی ــلط و ب ــری مس مج

ــود. ــده ب ــه زن ــان در برنام تاب
کلیــپ ایــن ســخنان مجــری مذکــور بارهــا و بارها 
در شــبکه هــای اجتماعــی دســت بــه دســت شــد 
ــه  ن و ب ــئول�ی ــی مس ــی برخ ــع منف ــه موض و البت
ــزد را در �پ  ــهر ی ــورای ش ــای ش ــوص اعض خص
الذکــر  داشــت. پــس از آنکــه موضــع منفــی اخری
ــه  ــرا�ن ب ــن نگ ــد، ای ــاالری ش ــه غوغاس ــل ب تبدی
وجــود آمــد کــه مدیــرکل جــوان و انقــا�ب صدا و 
ســیمای مرکــز یــزد تحــت تاثــری ایــن فشــارها، بــه 

ماننــد رســم برخــی مدیــران کاســیک رســانه 
مــی، مانــع از ادامــه حضــور ایــن مجــری کاربلد 
شــود، امــا بــا انتشــار کلیــپ جدیــد اجــرای عــی 
ــکات  ــی مش ــاء داخ ــاره منش ــی درب ــرب کریم اک

معیشــیت مــردم، نگرا�ن هــا برطــرف شــد.
اتفاقــا ایــن مســئله بــه نوعــی نفــع شــبکه تابــان 
را هــم در �پ داشــت و انتشــار کلیــپ هــای 
مذکــور کمــک کــرد تــا مــردم �ا� کشــور 
ــنا  ــته آش ــش از گذش ــزد بی ــز ی ــیمای مرک ــا س ب
شــوند و البتــه مدیــران صــدا و ســیمای یــزد بــه 
خــو�ب مــی داننــد کــه در فضــای رقابــیت بســیار 
شــدیدی کــه بــر رســانه هــای تصویــری حاکــم 
اســت بــا رویکردهــای کاســیک و محافظــه 
ــه نمــی تــوان مخاطــب جــذب کــرد و اگــر  کاران
ن  ــری ــب را ن ــول مخاط ــظ اص ــا حف ــم ب بخواهی
یــن انتخــاب  همــراه داشــته باشــیم، یــی از بهرت
ــردی  ــا رویک ــا�ب ب ــای انق ــه ه ــد برنام ــا تولی ه

ــت.  ــارف اس ــدون تع ــح و ب رصی

قطعــاً رســانه اصــی اســتان دارالعبــاده بــا اتــکا 
بــه ظرفیــت هــای خــو�ب ماننــد کریمی هــا، 
گلرســان ها، فاح هــا و  قانع هــا، درســتکارها، 
... و بــا اتخــاذ رویکــرد مذکــور بســیار بیشــرت از 
گذشــته مــی توانــد بــه چشــم مخاطبــان بیایــد، 
ــدا و  ــان ص ــران و متولی ــه مدی ــه آنک وط ب ــرث م
ســیمای مرکــز یــزد قــدر آنهــا را بداننــد و تمــام 

قــد از آنــان حمایــت کننــد.

 نکاتی درباره سخنان شجاعانه مجری انقالبی شبکه تابان

صدا و سیمای یزد نیازمند �کرار کریمی ها
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در ابتدا لطفا خود را معر�ن کنید.
ــد  ــد ۱۳۱۳ فرزن ــدا�ن متول ــاح یخ ــد ف ــده محم بن
ن هســتم. شــغل بنــده کشــاورزی  محمدحســ�ی
شــغل  ایــن  بــه  پــدرم  اتفــاق  بــه  و  بــوده 
می پرداختــم و اصــاً بــه مدرســه نرفتــم و در 
ــوزوی  ــه دروس ح ــا ب ــتم ام ــت نداش ک کایس �ث
عاقه منــد بــودم؛ بنابرایــن بــه خدمــت حــاج 
ــای حــاج شــیخ حســن  ــدر آق ن پ ــد ماحســ�ی آخون
هــدا�ئ رســیدم و ایــن موضــوع را بــا وی در میــان 
ــان  ــای ایش ــتفاده از راهنما�ی ه ــا اس ــتم. ب گذاش
ــدود دو  ــم و ح ــوذج را گرفت ــات نم ــاب مقدم کت
ســال هــر روز بــه مــدت یــک ســاعت نــزد ایشــان 
کســب علــم می کــردم. حــاج شــیخ حســن هــدا�ئ 
و یحــیی وحیــدی کــه در قــم بــه تحصیــات 
ــه درس  ــد ک ــن گفتن ــه م ــد ب ــوزوی می پرداختن ح
ــه در  ــرا ک ــدارد چ ــده ای ن ــا فای ــدن در اینج خوان
ن علــم حــوزه بــه کارهــای کشــاورزی  کنــار آموخــ�ت
 ۱۳۲۷ ســال  در  بــودم.  مشــغول  دامــداری  و 
ــرای  آقــای یحــیی وحیــدی از مــن خواســتند کــه ب
ــن پیشــنهاد را  ــه قــم بــروم، ای ادامــه تحصیــل ب
ــال  ــا س ــین ت ــال یع ــدت دو س ــه م ــم و ب پذیرفت
۱۳۲۹ در قــم درس خوانــدم؛ در ایــن میــان پــدرم 
ن شــغل ســخت کشــاورزی را�ن  بــه علــت داشــ�ت
ن مــن نبــود و پــس از ارصار آقــای یحــیی  بــه رفــ�ت
ــه  ــال ۱۳۲۹ب ــن در س ــرد و م ــت ک ــدی موافق وحی

ــم. ــم رفت ق

دیــدگاه مــردم در زمــان گذشــته نســبت بــه 
قــرسش روحــا�ن چگونــه بــود؟

دیــدگاه آن هــا اصــاً خــوب نبــود چــون تبلیغــات 
ســو�ئ از ســوی حکومــت بــر ضــد روحانیون شــده 
بــود. یــک نمونــه از دیدگاه هــای ناخوشــایند ایــن 
ــراه  ــه هم ــتم ب ــیت خواس ــک روز  وق ــه ی ــود ک ب
آقــای هــدا�ئ بــا لبــاس ســاده و ســنیت بــدون 
ــرای  ــروم ب ــه قــم ب ــاس روحانیــت ب پوشــش و لب
ــد  ــم. بع ــده رفتی ــه گاراژ پرن ــه اردکان، ب ــزام ب اع
ــا  ــا ارصار م ــروب ب ــک غ ــار نزدی ــا انتظ از مدت ه
بــه راننــده، ســوار میین بــویس شــدیم؛ راننــده 
قبــل از ســوار شــدن بــه مــا هشــدار داد کــه 
ــان  ــیث نش ــذل واکن ــای مبت ــه آهنگ  ه ــبت ب نس

ان  ن وط بــر مــری ندهیــم و ایــن هشــدار را مــرث
ن صــدای آهنــگ قبــول کردیــم امــا وقــیت بــه  پایــ�ی
ــان  ــن از جوان ــد ت ــیدیم چن ــاد رس ــه ترک آب منطق
ــده  ــد از رانن ــوس بودن ــر میین ب ــف آخ ــه در ردی ک
ــد و  ــر کن ــگ را زیادت ــدای آهن ــه ص ــتند ک خواس

ــرد. ــن کار را ک ــده ای رانن

ــای هــدا�ئ  ــه آق ــده ب ــه رانن ــود ک ــب اینجــا ب  جال
 ، گفــت: همــکاران مــن معتقدنــد کــه اگــر روحــا�ن
ن خــراب می شــود  مســافر میین بــوس باشــد ماشــ�ی
ن گذشــتیم  از شهرســتان نطــرن وقــیت  اتفاقــاً  و 
ــن  ــده گفــت: م ــوس خــراب شــد؛ رانن ــن میین ب ای
ن شــود،  می دانســتم اگــر روحــا�ن ســوار ماشــ�ی
خــراب می شــود. بنابرایــن مــا ســه نفــر را مجبــور 
کــرد تــا از میین بــوس پیــاده شــویم. در کنــار 
جــاده منتظــر وســیله نقلیــه بودیــم کــه یــک 
کامیــون بــه مــا نزدیــک شــد و نگــه داشــت؛ از او 
د راننــده کامیــون  خواســتیم تــا مــا را بــه قــم بــرب
گفــت: صنــدیل جلــو تنهــا یــک نفــر ظرفیــت دارد 
و دو نفــر دیگــر بایــد بــر روی بــار بنشــینند. 
ــن  ــو و م ــدیل جل ــدی در صن ــای وحی ــن آق بنابرای
و آقــای هــدا�ئ بــر روی بــار خوابیدیــم و تــا 
قــم همــه صورتمــان را گــرد و غبــار گرفــت. ایــن 
جریــان مربــوط بــه زمــا�ن اســت کــه هنــوز انقــاب 

ــود. نشــده ب

در چــه زمــا�ن و چگونــه حــوزه علمیــه در میبــد 
ســاخته شــد؟

ــام  ــه ن ــخی ب ــه ش ــد ب ــه میب ــوزه علمی ن ح ــ�ی زم
حــاج شــیخ اســداله ســیمان فــروش تعلــق داشــت 

کــه در آن مشــغول توزیــع و فــروش ســیمان 
بــود و ایــن مــکان بــه صــورت گاراژ بــود. بعــد از 
ــذار  )ره( واگ ــرا�ن ــای اع ــه آق ن را ب ــ�ی ــن زم ــد�ت ای م
ــن  ــه تأســیس شــود. وقــیت ای ــا حــوزه علمی کــرد ت
حــوزه بــه روی کار آمــد تنهــا ۱۲ طلبــه در آن درس 

می خواندنــد.

ابراهیــم  محمــد  مرحــوم  بــا  شــما  آشــنا�ی 
بــود؟ زمــا�ن  چــه  از  )ره(  اعــرا�ن

در همــان زمــا�ن کــه می خواســتم بــه قــم بــروم 
ــا  ــرد ت ــرا وادار ک ــه م ــود ک ــان ب ــویق های ایش تش
ــه  ــداری هزین ــیت مق ــم. ح ــل بده ــه تحصی ادام
ایشــان  زیــاد  تشــویق  های  بــا  و  داد  مــن  بــه 
ــه از  ــه طــوری کــه هــر دفعــه ک مواجــه شــدم ب
قــم بــاز می گشــتم ایشــان حتمــا بــه دیــدن مــن 

می آمدنــد.

وضعیت اقتصادی مردم میبد چگونه بود؟
طریــق  از  تنهــا  میبــد  مــردم  معــاش  امــرار 
ــداری می گذشــت؛  ــش دام ــم و بی کشــاورزی و ک
و بــه طــور کی وضعیــت اقتصــادی مــردم نســبت 
ن قــدر بگویــم کــه  بــه اکنــون خــوب نبــود و همــ�ی
نــان گنــدم بــه ســخیت پیــدا می شــد و بیشــرت نــان 
جــو قــوت غالــب مــردم بــود و اغلــب خانواده  هــا 
نــان خــود را در خانــه تهیــه می کردنــد. وقــیت 
هنــوز ســین نداشــتم بــه همــراه پــدر بــه آســیاب 
آرد  بــه  کــه می خواســت  را  گنــدم  می رفتــم؛  
تبدیــل کنــد بایــد شــب تــا صبــح در آنجــا منتظــر 
بمانــد تــا نوبــت وی فــرا رســد و گنــدم در ســوله 
ــال  ــان احتم ــون در آن زم ــود؛ چ ــا آرد ش ــزد ت بری
مخلــوط کــردن آرد گنــدم بــا آرد جــو خیــی زیــاد 
بــود و هیــچ کــس بــه کــی اعتمــاد نداشــت؛ امــا 
وضعیــت مــایل و امکانــات کنــو�ن کــه وجــود دارد 
ــج  ــذای برن ــود. غ ــته نب ــه در گذش ــچ وج ــه هی ب
ــان  ــت در زم ــردم اس ــب م ــوت غال ــون ق ــه اکن ک
گذشــته وجــود نداشــت. بــه یــاد دارم مــردم تنهــا 
ــد  ــذا اســتفاده می کردن ــن غ ــوروز از ای ــام ن در ای
و در اســفندماه و موســم نــوروز حلــوا و ارده 
اســتفاده می شــد. در آن زمــان پلــو و برنــج نبــود.

ــردم  ــدگاه م ــا دی ــاب آی ــد از انق ــان بع در زم
ــرد؟ ــ�ی ک ــت تغی ــه روحانی ــبت ب نس

ــام  ــیت ام ــد. وق ــوض ش ــی ع ــردم خی ــدگاه م دی
ــه  ــم اینک ــردم عی رغ ــرد، م ــام ک )ره( قی ــین خمی
نظــام  عملکــرد  بــه  نســبت  شــدیدی  بدبیــین 
ــه  ــبت ب ــادی نس ــد زی ــتند، امی ــاهی داش شاهنش

ارتقــای وضعیــت جامعــه داشــتند.
ــا  ــود؛ ام ــدگاه مــردم بعــد از انقــاب خــوب ب دی
اکنــون دیــِد مــردم بــه خاطــر مــوج گــرا�ن و 
وضعیــت اقتصــادی در جامعــه کمــی برگشــته 
بعــین  کــه  باشــد  ایــن  علــت  شــاید  اســت؛ 

نمی کننــد. عمــل  خــوب  ن  مســوول�ی

نظــام  علیــه  میبدی  هــا  راهپیما�ی  هــای 
بــود؟ چگونــه  شاهنشــاهی 

شــهرها  دیگــر  هماننــد  میبــد  شهرســتان  در 
بــه  مــردم  و  بــود  باشــکوهی  راهپیما�ی  هــای 
بــر  مبــین  اعامیه  هــا�ی  خودجــوش  صــورت 
در هــر محــی  و  داشــتند  راهپیمــا�ی  برگــزاری 
پرچــم دار  شــخصا  بنــده  می کردنــد.  تبلیــغ 
ــه  ــردم ب ــودم و م ــاد ب آب ــدان و اکرب ــات یخ مح
ــا  ــا ب ــد. ام ــه شــاه شــعار می دادن ــال مــن علی دنب
ــی  ــای نظام وه ــردم، نری ــای م ــود راهپیما�ی  ه وج

 برخــورد شــدیدی نداشــتند. بــا ایــن حــال در یــک 
، مرحــوم حــاج شــیخ محمــد  مــورد در راهپیمــا�ی

)ره( را دســتگری کردنــد و ایشــان را  ابراهیــم اعــرا�ن
ــد. ــل کردن ــزد منتق ــه ی ب

کســا�ن  چــه  میبــد  راهپیما�ی  هــای  پیشــتازان 
بودنــد؟

ــم  ــد ابراهی ــیخ محم ــوم ش ــور، مرح ــان نیب پ آقای
)ره(، حجت االســام روحــا�ن  امــام جمعــه  اعــرا�ن
طلبه  هــای  و  اعــرا�ن  آقــای  دامــاد  و  موقــت 
ــر  ــای ب ــداران راهپیما�ی  ه ــف �دم ــات مختل مح
ــا در  ــن تجمع  ه ــرت ای ــه بیش ــد ک ــاه بودن ــد ش ض
محــل امامــزاده ســید صدرالدیــن قنــرب برگــزار 

ا�ن می کردنــد. می شــد و روحانیــون ســخرن

آیــا شــما امــام خمیــ�ن )ره( را از نزدیــک دیــده 
بودیــد؟

ــا قبــل  نــزد ایشــان درس می آموختــم و در قــم ت
ــردی  ــوم بروج ــان مرح ــرداد در زم ــام ۱۵ خ از قی
فرامی گرفتیــم  ایشــان  نــزد  اصــول  درس  بــود 
ــان  ــا امتح ــن درس را از م )ره( ای ــین ــام خمی و ام

ــت.  گرف

آیا با شیخ تقی فاضل آشنا�ی داشتید؟
بلــه. ایشــان قبــل و بعــد از انقــاب جلســا�ت 
داشــت؛ امــا بــه خــو�ب تشــکیل نمی شــد و نقــش 
ــود؛  ــد، نب ــوم باش ــت عم ــورد محب ــه م ــا� ک خ

ــت. ــپاه داش ــمت س ــه کاری در س البت

با محمد آقا حیدری چطور؟
نــه خیــی زیــاد؛ امــا ایشــان بــا محمدتقــی فاضــل 
ارتباطــا�ت داشــت و نقــش مهمــی کــه داشــته 

ــت. ــد نداش باش

آیــت هللا  حــاج ســید جــواد حیــدری را چگونــه 
می شناســید؟

گــذاری داشــتند؛ شــاید در ایــن  ایشــان نقــش تأثری
ن  گــذاری بــود و در عــ�ی خــط نبــود امــا انســان تأثری
حــال آدم وارســته و مــورد محبــت عمــوم مــردم.

ن پیــکان خــود  بــه عنــوان ســؤال آخــر چــرا ماشــ�ی
را تعویــض نمی کنیــد؟

ــه  ــه نگ ــه مــدت ۳۳ ســال اســت ک ن ب ــن ماشــ�ی ای
داشــته ام. امــا جالــب اینجاســت کــه هیــچ گاه 
از  یــی  در  نمی کنــم.  قفــل  را  ن  ماشــ�ی درب 
ن را  ایــن ماشــ�ی روزهــای مــاه مبــارک رمضــان 
بــدون قفــل کــردن و در حــایل کــه ســوئیچ داخــل 
آن بــود، در کنــار خیابــان پــارک کــردم، وقــیت از 
ن در  ــه ماشــ�ی مســجد بازگشــتم متوجــه شــدم ک
ــا  ــرادران ســپاه ب ــی از ب جــای خــودش نیســت. ی
ن از اینکــه شــماره  جویــا شــدن مشــخصات ماشــ�ی
پــاک اتومبیلــم را نمی دانــم واقعــا تعجــب کــرد؛ 
وی انتظامــی  مراجعــه کــردم متوجــه  وقــیت بــه نــری
ــر  ــه خاط ــرا ب ــت و م ــم در آنجاس ــدم اتومبیل ش

ــد. ــش کردن ــاط �زن ــدم احتی ع

گفتگوی گروه تاریخ شفاهی میبد با حجت االسام محمد فاح

اوضاع معیشتی امروز مردم میبد قابل قیاس باقبل از انقلاب نیست

، یــی از قدیمی تریــن روحانیــون  ن شــیخ محمــد فــاح یخــدا�ن بــدون شــک، حجــت االســام و المســلم�ی
امــون  ن دلیــل، خاطــرات بســیاری در ســینه ایشــان پری شهرســتان میبــد محســوب می شــود و بــه همــ�ی
ــه  ــش از ۸۰ ســال ســن دارد. آنچــه در ادام ــک بی ــدگار شــده اســت. او این ــان گذشــته مان ــد در زم میب
ن مصاحبــه گــروه تاریــخ شــفاهی میبــد بــا ایــن روحــا�ن بزرگــوار می باشــد کــه  ماحظــه می فرماییــد مــ�ت

در مــرداد ســال ۹۱ انجــام شــده اســت:

جناب حجت االسام شیخ محمد فاح 

درگذشــت همرستــان را خدمــت جنابعالــی و 

ــوده و از  ــرض من ــلیت ع ــان تس ــوده محرتمت خان

درگاه خداونــد متعــال بــرای آن مرحومــه غفــران 

و رحمــت، و بــرای بازمانــدگان صــر و اجــر 

ــم. ــئلت داری ــل مس جزی

تحریریه ماهنامه حائر

راننــده قبــل از ســوار شــدن بــه 
مــا هشــدار داد کــه نســبت بــه 
واکنــ�ش  مبتــذل  آهنگ  هــای 
ــدار را  ــن هش ــم و ای ــان ندهی نش
ــدای  ن ص ــ�ی ان پای ن ــ�ی ــر م وط ب ــرسش م

آهنــگ قبــول کردیــم



میناکاری بر روی ظروف سفال
اثر: هادی زارع

چهل سال بعد از آغاز تحریم ها
کاریکاتوریست: پیمان علیشاهی

ن نطق نماینده میبد و تفت 14 آبان 1397 / اول�ی
پس از گذشت حدود یس ماه از عمر مجلس دهم!

مرداد 1364
بدرقه رزمندگان میبدی توسط مرحوم آیت ا... اعرا�ن

ماهنامه فرهنگی اجتماعی حائر/ ویژه استان یزد        صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر سید مصطفی میرمحمدی میبدی   سردبیر: احمد کریمی      فنی و پشتیبانی: محمدرضا دهقانی
همکاران این شماره: فائزه زرافشان، هادی زارع، دکتر حسین کالنتری            نشانی: میبد - خیابان طالقانی - روبروی مسجد حضرت امیرالمومنین )ع(          چاپ ریحان تهران        حارئ8

جوان مومن انقا�ب در بیانات امام خامنه ای

: بیــش از ســه ســال اســت کــه عربســتان، یمــن  ن ثابــ�ت امــ�ی حســ�ی
ــع  ــه فجی ــه را ب ــزاران زن و بچ ــیده و ه ــون کش ــاک و خ ــه خ را ب
تریــن حالــت ممکــن قتــل عــام کــرده، امــا حــاال کــه خــرب خاشــقچی 
منتــرث شــده، مــرکل صدراعظــم آلمــان گفتــه: دیگــر بــه عربســتان 

ســاح نمــی فروشــیم.
ن بــاغ وحــیث اســت ! و مــا افتخــار مــی کنیــم  جهــان امــروز چنــ�ی

کــه قواعــد آن را نپذیریــم.

ن پور: حریص همیشه فقری است ... وحید یام�ی
ــدارک  ــا ت ــت و ب ــی اس ــای روح ــه ه ــه ی خصیص ــرص از مقول ح

ــود... ــی ش ــرص، آرام نم ــی ح ــون روح ــادی، کان م
بنابرین تا حرص هست، فقر هم هست

یــم کــه مــا هــم مثــل آنهــا  ت بگری عامــه بهجــت: از گذشــتگان عــرب
بــه مــرگ نزدیکیــم و چهــار روز باقیمانــده عمــر را گمــان نکنیــم کــه 

چهارصــد هــزار ســال خواهــد بــود ...


