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ــه  ــور خارج ــر ام ــر وزی ــارات اخی ــس از اظه پ
ــد و  ــده میب ــرا نماین ــویی، اخی ــاره پولش درب
از وی گفته انــد: »دکتــر  تفــت، در دفــاع 
ــه  ــم ب ــتگاهی را مته ــاد و دس ــچ نه ــف هی ظری
ــی در  ــت های ــرده از واقعی ــی پ ــرده ول ــویی نک پولش
کشــور برداشــته اســت«! امــا آیــا واقعــا آن طــور کــه 
ــر خارجــه  ــا کــرده، وزی ــی ادع ــال دهقان ــر کم دکت

ــت؟  ــرده اس ــویی نک ــه پولش ــم ب ــی را مته کس
ــویی  ــه: »پولش ــود گفت ــر خ ــه اخی ــف در مصاحب ظری
از  ماســت و خیلی هــا  واقعیــت در کشــور  یــک 
ــن  ــم ای ــن نمی خواه ــد. م ــت می برن ــویی منفع پولش
ــی  ــا جاهای ــم، ام ــبت ده ــی نس ــه جای ــویی را ب پولش
ــاً  ــد حتم ــویی می کنن ــارد پولش ــزاران میلی ــه ه ک
آنقــدر تــوان مالــی دارنــد کــه ده هــا و صدهــا میلیارد 
هزینــه تبلیغــات و فضاســازی کننــد. بــا ایــن وضعیــت 
مــا نمی توانیــم بــا فضا ســازی ها مقابلــه کنیــم. 
ــت  ــن اس ــان ممک ــم معامله ش ــک قل ــه ی ــانی ک کس
ــا  ــد. آنه ــازی کرده ان ــد فضاس ــارد باش ــزار میلی ۳۰ ه
ــک  ــه ی ــه را هزین ــه وزارت خارج ــد بودج می توانن
ــه وزارت  ــوع بودج ــد. مجم ــان کنن ــم فضا سازی ش قل
ــی  ــت یعن ــان اس ــارد توم ــه ١١۰۰ میلی ــور خارج ام
کمتــر از بودجــه برخــی دســتگاه های فرهنگــی کــه 
ــد.« ــاط دارن ــور ارتب ــد کش ــای قدرتمن ــا ارگان ه ب

همــه می داننــد کــه وزارت خارجــه در ماه هــای 
ــردن  ــق ک ــروف محق ــادی را مص ــوان زی ــر ت اخی
ــی  ــب لوایح ــران و تصوی ــتهای FATF از ای درخواس
ــا پولشــویی، الحــاق  ــون مبــارزه ب چــون اصــاح قان
ــا پولشــویی و نیــز الحــاق  ــه کنوانســیون مبــارزه ب ب
بــه کنوانســیون TF نمــوده و البتــه بــه دلیــل مغایــرت 
بخش هــای زیــادی از ایــن لوایــح بــا موازیــن 
ــون  ــول قان ــام و اص ــی نظ ــتهای کل ــرعی، سیاس ش
ــه  ــای نخب ــراض بســیاری از نیروه ــورد اعت اساســی م
ــرات  ــه نظ ــت و البت ــرار گرف ــی ق ــوز و انقاب دلس
ــم  ــت ه ــخیص مصلح ــع تش ــان و مجم ــورای نگهب ش

ــت. ــوده اس ــد نم ــا را تایی ــن معن ــون همی تاکن
ــف و  ــر ظری ــای دکت ــوال از آق ــا س ــن مبن ــر ای ب
ــدام  ــخصا ک ــه مش ــت ک ــن اس ــان ای ــده حامی ش نماین
ــانه های  ــه، رس ــه جمع ــز ائم ــراد، ج ــا اف ــاد ی نه
انقابــی، نماینــدگان ارزشــی و کارشناســان متخصــص 
ایــن موضــوع مخالفــت  بــا رونــد دولــت در 
ــم  ــب بدهی ــود را فری ــم خ ــر نخواهی ــد؟ اگ کرده ان
پاســخ ایــن ســوال واضــح اســت: »تقریبــا هیچ کــس«! 
ــن اســت کــه  ــن دو بزرگــوار ای ســوال دیگــر از ای
کــدام ارگان و نهــاد در کشــورمان بودجــه ۳۰ هــزار 
میلیــاردی دارد و در یــک قلــم فضاســازی خــود ١١۰۰ 

ــت؟! ــرده اس ــه ک ــان هزین ــارد توم میلی
ــرد  ــور ک ــوان عب ــه بت ــن نکت ــر از ای ــن اگ بنابرای
ــای  ــه ادع ــراف ب ــام، اعت ــی نظ ــرایط فعل ــه در ش ک
ــترده در  ــویی گس ــود پولش ــر وج ــی ب ــمن مبن دش
ــود  ــوب می ش ــردی محس ــای راهب ــک خط ــور ی کش
ــزرگ  ــن ب ــن چنی ــی ای ــوان تهمت ــا نمی ت ــا قطع ام
ــتگاه  ــم دس ــر ه ــود و اگ ــه نم ــدان را توجی ــه منتق ب
قضایــی در پیگیــری ایــن ســخنان مصلحــت نمی بینــد 
کــه پرونــده ای بگشــاید حداقــل کاش وزیــر خارجــه 
ــانی  ــت کم از کس ــت، دس ــن تهم ــران ای و توجیه گ
ــتند،  ــزرگ را روا داش ــم ب ــن ظل ــان ای ــه در حقش ک

عذرخواهــی می کردنــد.

ظلم بزرگ !

تعهد + تخصص + انگیزه
توصیف آیت ا... اعرافی از دکتر حیدر مفتاحی زاده

وییی میبد انقلابی ایجاد کرده است وز ها در حوزه گیاهان دار  که این ر
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 امــروزه مــی توانیــم بگوییــم 
مــردم میبــد مــی تواننــد بــه 
راحتــی 5 گیــاه بــه نــام هــای 
نعنــا فلفلــی، چــای تــرش، گل 
مغربــی، کنگــر فرنگــی و گیــاه 
پنــج انگشــت را در باغچــه 
ــم  ــن اقلی ــود در همی ــای خ ه
ــد  ــای آزاد بکارن ــی و فض هوای

لطفا خودتان را معرفی کنید؟
ــی  ــت علم ــو هیئ ــتم عض ــی زاده هس ــدر مفتاح حی
ــی  ــته تخصص ــد و رش ــگاه میب ــی دانش ــکده فن دانش
ــابه ای  ــه ای و نوش ــی ادوی ــان داروی ــن گیاه م

ــت. اس
البتــه مــردم فکــر می کننــد گیاهــان داروی 
همــان گیاهانــی اســت کــه دارو از آنهــا تهیــه مــی 
ــه ادویه جــات  ــا ب ــی کــه م شــود و تمــام، در حال
ــی  ــان داروی ــز گیاه ــوه نی ــی و قه ــی چای و حت
ــر  ــان معط ــیعی از گیاه ــطح وس ــم و س ــی گویی م
ــان  ــته گیاه ــامل رش ــابه ای ش ــه ای و نوش و ادوی

ــی شــود. ــی م داروی

ــت  ــه فعالی ــن حیط ــی در ای ــه زمان از چ
ــد؟ داری

ــن  ــژه در ای ــورت وی ــه ص ــد ب ــه بع ــال 86 ب از س
حیطــه فعالیــت دارم و در حــدود ١١ ســال گذشــته 
ــری کار  ــز دیگ ــوع روی چی ــن موض ــز ای ــه ج ب

ــرده ام. نک

دکتــرای گیاهــان دارویــی را چــه زمانــی و 
از کــدام دانشــگاه دریافــت کردیــد؟

دکتــرای گیاهــان دارویی را ســال 96 در دانشــگاه 
ــان گرفتم. گی

ــی  ــه زمان ــد از چ ــما در میب ــت ش فعالی
ــد؟ ــروع ش ش

ــژه و  ــورت وی ــه ص ــزد ب ــتان ی ــال 92 در اس از س
ــی را  ــان داروی ــث گیاه ــد بح ــال 9۳ در میب از س
شــروع کردیــم کــه البتــه در کنــار آن بالــغ بــر 
ــی  ــان داروی ــوت گیاه ــی پایل ــرح تحقیقات ١١ ط
ــف  ــای مختل ــتان ه ــزد و در شهرس ــتان ی در اس
اســتان را نیــز دارم. در ســال 95 روســتاهای میبــد 
ــه  ــم ک ــی دادی ــی کامل ــوزش مردم ــا آم را تقریب
اســتقبال خوبــی نیــز از آن دوره هــا صــورت 

ــت. گرف
ــی  ــد کس ــرد و در میب ــک ک ــدا کم ــدهلل خ الحم
ماننــد آقــای مهنــدس مانــدگاری بــا آغــوش بــاز 
ــاز داشــتیم  مــا را پذیرفــت و هــر کمکــی کــه نی
بــرای مــا مهیــا کــرد و مــا و تیــم مــا را کامــا 

ــش داد. پوش

بــا گــروه خاصــی در میبــد فعالیــت 
داشــتید؟

بــرای تحقیقــات موثر ١١ دانشــجوی فوق لیســناس 
ــا را از  ــه آنه ــه هم ــتم ک ــی داش ــان داروی گیاه
دانشــگاه علــم و هنــر یــزد بــه شــهرک صنعتــی میبد 
آوردم و پایــان نامــه خــود را در میبــد گذراندنــد 
ــی در ایــن حــوزه  و اگــر امــروزه کارهــای خوب
صــورت مــی گیــرد بــه برکــت آن تــاش هــای 

علمــی مــی باشــد.

از فعالیــت هــای خودتــان در شــهرک 
ــد؟ ــد بگوئی ــی مبی صنعت

ــدن  ــل ش ــود، تبدی ــا ب ــر م ــد نظ ــه م ــی ک افق
ــران  ــبز ای ــهرک س ــه ش ــد ب ــی میب ــهرک صنعت ش
ــای  ــش فض ــرای همای ــز ب ــه نی ــن مقال ــود. اولی ب
ــد از  ــه بع ــم ک ــران دادی ــات ای ــبز کارخانه ج س
ــان  ــیاری از کارشناس ــب بس ــی تعج ــه آن حت ارائ

ــا  ــت. ب ــر انگیخ ــز ب ــوزه را نی ــن ح ــاالن ای و فع
ــن  ــه ای ــز ب ــدگاری نی ــدس مان ــکاری مهن هم
نتیجــه رســیدیم کــه نبایــد روی یــک ایــده و نظــر 
ــن  ــوا و زمی ــف شــویم و اینکــه آلودگــی ه متوق
شــهرک صنعتــی بــه یــک بــاور تبدیــل شــده نبایــد 
مانعــی بــرای مــا باشــد، بنابریــن حرکــت خوبــی 
شــروع شــد و امــروزه نیــز آثــار ارزشــمندی بــر 

ــت. ــته اس ــا گذاش ج

ــاه کار  ــد گی ــی روی چن ــهرک صنعت در ش
شــد؟

مــا در مجموعــه گونــه هــای مختلفــی داشــتیم کــه 
ســر جمــع روی نزدیــک بــه ١7 گیــاه دارویــی و 
ــه  ــه ب ــی ک ــان داروی ــم، گیاه ــی کار کردی صنعت
ــرای انســان مــی رســد و گیاهــان  مصــرف دارو ب
ــی  ــه م ــاس ک ــد رون ــی مانن ــا گیاه ــی مث صنعت

توانــد پــای درختــان مــا جایگزیــن چمــن شــود 
و از رنــگ آن نیــز اســتفاده صنعتــی بشــود. نتیجــه 

ــن  ــه ای ــات ب ــن تحقیق ای
ــروزه  ــه ام ــیده ک ــا رس ج
مــی توانیــم بگوییــم مــردم 
میبــد مــی تواننــد بــه 
راحتــی 5 گیــاه را در باغچه 
همیــن  در  خــود  هــای 
اقلیــم هوایــی و فضــای آزاد 
بکارنــد. ایــن گیاهــان 
ــه  ــو ک ــر از به لیم ــه غی ب
کاشــت مــی شــد و نتیجــه 
گرفتیــم، گیاهــان نعنــا 
ــرش، گل  ــای ت ــی، چ فلفل
ــی و  ــر فرنگ ــی، کنگ مغرب
ــی  ــت م ــج انگش ــاه پن گی

ــد. باش

در تحقیقــات خــود اتفــاق افتــاده کــه بــه 
نتیجــه دلخــواه نرســید؟

بلــه، در یــک نمونــه بــه عنــوان مثــال کــه حتــی 
قــول آن را بــه آیــت اهلل اعرافــی نیــز داده بــودم، 
هنــوز بــه نتیجــه ای نرســیدیم. رنــگ آبــی نیلــی 
مــورد مصــرف در زیلــوی جهانــی مــا کــه امــروزه 
مصــرف مــی شــود، از آلمــان مــی آیــد و شــیمیایی 

ــه  ــو و ســامت آن ضرب ــه زیل ــه ب هســت کــه البت
ــل  ــه اســم نی ــی کــه گیاهــی ب ــد، در حال ــی زن م
ــی  ــان علم ــا در زب ــد ام ــاور نکنی ــاید ب ــه ش ک
ــه  ــد ک ــی گوین ــا« م ــاتیس تینکتوری ــه آن »ایس ب
ــادی  ــای زی ــطه ه ــا واس ــزدی دارد و ب ــت ی اصال
ــد از  ــاه بع ــن گی ــم. ای ــا اوردی ــه اینج ــر ب از مص
ــه  ــد ک ــی ده ــی م ــگ آب ــا رن ــه م ــراوری ب ف
ــو از  ــگ زیل ــرای رن ــز ب ــا نی ــی م ــان قدیم مردم
آن اســتفاده مــی کردنــد، البتــه فقــط بــرای زیلــو 
ــتفاده  ــز اس ــفال و ... نی ــوان در س ــی ت ــت و م نیس
کــرد. ان شــاءاهلل در ایــن محــور نیــز بــه موفقیــت 

ــید. ــم رس خواهی

ــه  ــردم چ ــان م ــی در می ــان داروی گیاه
ــت؟ ــده اس ــناخته ش ــزان ش می

ــان  ــور گیاه ــد چط ــی دانن ــوز نم ــا هن ــردم م م

ــن  ــش ای ــن مفهوم ــد، ای ــرف کنن ــی را مص داروی
ــی را نمــی  ــان داروی ــا گیاه ــردم م نیســت کــه م
شناســند، بلکــه مــردم ما در 
ــی  ــیل خوب ــور از پتانس کش
ــان  ــناخت گیاه ــرای ش ب
ســنتی  صــورت  بــه  و 
در  را  ســابقه  بیشــترین 

ــد. ــران دارن ای
ــی  ــد علم ــاز دارن ــردم نی م
ــی  ــان داروی ــا گیاه ــر ب ت
ــی  ــد وخیل ــورد کنن برخ
هــم مشــتاقند، نمونــه مثــال 
آن نیــز اینکــه در همــه 
ــان  ــا گیاه ــای م ــه ه خان
ــت،  ــود اس ــی موج داروی
کــه ایــن خیلــی ارزشــمند 
مــی  را  ســرانه  اســت، 
ــم  ــت آوری ــه دس ــم ب توانی
کــه چقــدر مصــرف داریــم، امــا ســوال ایــن اســت 
ــن  ــخ انقضــای ای ــد تاری ــی دانن ــا م ــردم م ــه م ک
گیــاه کــی هســت؟ مثــا جــا افتــاده کــه چــون 
تاریــخ نــدارد هــر وقــت خواســتیم اســتفاده کنیــم 

ــت.  ــور نیس ــن ط ــا ای ــه اص ــی ک در حال
در میبــد درصــد باالیــی از عطــاری هــا کــه عمــده 
عرضــه کننــده گیاهــان دارویــی هســتند، گیاهــان 

ــا در  ــا آنه ــند. مث ــی شناس ــا نم ــی را اص داروی
کتــاب مــی خواننــد بابونــه بــرای درمــان فــان 
ــار  ــن آن عط ــن در ذه ــت، و ای ــوب اس درد خ
ــار  ــوان بیم ــه عن ــه ب ــما ک ــرد، و ش ــی گی ــا م ج
ــه  ــد ک ــی کنی ــوان م ــد و عن ــی کنی ــه م مراجع
فــان بیمــاری را داریــد طبــق پیــش فرضــی کــه 
ــن  ــد و ای ــی کن ــنهاد م ــه را پیش ــده بابون خوان

ــت. ــوزه اس ــن ح ــا در ای ــی م ــکل اساس مش
ــردم  ــه م ــد ب ــه بای ــت ک ــن اس ــر ای ــث دیگ بح
آمــوزش دهیــم دم نــوش، جوشــانده و تــازه 
ــد و بــرای هــر  ــا هــم تفــاوت دارن خــوری هــم ب
گیاهــای بایــد طبــق برنامــه خــاص خــودش عمــل 

ــرد. ک
مثــا مــا در گیاهــان دارویــی جوشــاندن نداریــم، 
و عمومــاً دم نــوش داریــم و مثــا گیاهــان دارویــی 
اصــوال در آب جــوش مــواد موثــرش کامــا 
ــد آن  ــی توانی ــما نم ــود و ش ــی ش ــز م هیدرولی
ــب  ــما ترکی ــه ش ــر اینک ــاوه ب ــانید و ع را بجوش
ســالمی نداریــد مــی توانــد بــه خاطــر هیدرولیــز 
شــدن ترکیبــات کمپلکــس جدیــدی درســت شــود 

ــز بشــود. کــه شــاید ســمی نی
ــی را  ــاه داروی ــن گی ــد ای ــی کنن ــر م ــردم فک م
مــی خورنــد و اگــر خــوب نمــی شــوند، حداقــل 
ضــرر نــدارد، در حالــی کــه اصــا اینگونه نیســت، 
حتــی لیســتی از گیاهــان دارویــی ســمی داریــم که 
حتــی حیوانــات نیــز دور آنهــا نمــی رونــد! مثــا 
ــد دارد و  ــه آلکالوئی ــل ک ــه ابوجه ــن هندوان همی
ــوان  ــی ت ــده نم ــه مع ــد ک ــی دان ــم م ــوان ه حی
ایــن را هضــم کنــد، حــاال چطــور مــی توانیــم بــه 

ــم؟! ــردم بدهی ــه م ــت ب ــان درد دیاب ــوان درم عن
حتــی در عطــاری هــا گونــی هــای در بــاز گیاهان 
دارویــی را کنــار هــم مــی گذارنــد در حالــی کــه 
اینهــا اصــوال ترکیبــات فــراری هســتند کــه روی 
هــم تاثیــر مــی گذارنــد و مــی توانــد بــه ســامت 

مــردم نیــز ضربــه بزنــد.
ــروزه  ــی ام ــان داروی ــتفاده از گیاه ــگ اس فرهن
نیــاز زیــادی بــه آمــوزش دارد، بــه عنــوان مثــال 
ــد  ــی گویی ــد، و م ــی روی ــاری م ــه عط ــی ب وقت
ــزان  ــه می ــاه ب ــد گی ــتید، از چن ــرماخورده هس س
تقریبــی روی هــم مــی ریــزد و بــه شــما مــی دهــد 
و در نحــوه مصــرف نیــز مــی گویــد دم کــن! یــا 
بجوشــان، متاســفانه اصــا درســت نیســت و ایــن در 
ــد  ــی اســت کــه از حــدود 28 عطــاری در میب حال
حــدود 22 تــا الفبــای عطــاری و گیاهــان دارویــی 
را نمــی شناســند و حتــی در همیــن میبــد و حتــی 
یــزد مــردم دو ســال قبــل بــه جــای »بادرنجبویــه« 

گیاهــی بــه اســم »بادرشــبو« مــی خوردنــد...
مــن در جلســه ای بــه فرمانــدار میبــد نیــز گفتــه 
ام کــه مســئولین بــه انــدازه ای کــه ناریــن قلعــه 
ــو«   ــگ جینگ ــار »جین ــت دارد، خ ــان اهمی برایش
ــا کهــورک یــا جغجغــه نیــز بایــد برایــش مهــم  ی
باشــد، در حالــی کــه بــه راحتــی شــهرداری ایــن 
ــن  ــه ای ــی ک ــد در حال ــی کن ــدوم م ــاه را مع گی

ــاه بســیار مهــم اســت. گی
بــه عنــوان مثــال گیــاه پنــج انگشــت را در میبــد 
ــد  ــان هــای میب و در باغچــه هــای برخــی از خیاب
ــی  ــرات جزئ ــی تغیی ــا کم ــم کــه گیاهــش ب داری
مثــل فلفــل اســت، ایــن گیــاه کاهنــده هورمــون 
ــه در  ــی ک ــت در حال ــردان اس ــی م ــای جنس ه

یکــی از فعالیــن حــوزه گیاهــان دارویــی کــه در میبــد دســت بــه تحقیقــات بســیار خوبــی زده اســت، دکتــر مفتاحــی زاده مــی باشــد. ایــن اســتاد دانشــگاه میبــد بــا بهــره گیــری از تجربــه بســیار بــاالی خــود منشــاء 
اثــرات بســیار خوبــی شــده کــه مــی توانــد تحــول بزرگــی را در حــوزه گیاهــان دارویــی و مســائل مرتبــط رقــم بزنــد. آیــت ا... اعرافــی در مراســم تجلیــل از دانــش امــوزان دبیرســتان نمونــه گلمحمــدی کــه بــا مربیگــری 
دکتــر مفتاحــی زاده مقــام دوم تیمــی کشــور را در حــوزه گیاهــان دارویــی کســب کــرده انــد، گفــت: وارد شــدن یــک متخصــص دلســوز، خــوب، متعهــد ماننــد آقــای دکتــر مفتاحــی زاده باعــث راه افتــادن جریــان 
خوبــی در حــوزه گیاهــان دارویــی شــده اســت کــه نشــان مــی دهــد اگــر کســی بــا انگیــزه وارد کاری شــود مــی توانــد مــوج ایجــاد کنــد. گفتگــوی »ماهنامــه حائــر« بــا دکتــر مفتاحــی زاده را در ادامــه مــی خوانیــد؛

توصیف آیت ا... اعرافی از دکتر حیدر مفتاحی زاده که این روز ها در حوزه گیاهان دارویی میبد انقالبی ایجاد کرده است

تعهد، تخصص، انگیزه
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در  عطــاری   28 حــدود  از   
ــای  ــا الفب ــدود 22 ت ــد ح میب
ــی  ــان داروی ــاری و گیاه عط
ــی در  ــند و حت ــی شناس را نم
ــزد  ــی ی ــد و حت ــن میب همی
مــردم دو ســال قبــل بــه 
ــی  ــه« گیاه ــای »بادرنجبوی ج
ــی  ــبو« م ــم »بادرش ــه اس ب

ــد خوردن

ــه  ــل ب ــه جــای فلف ــا ب برخــی از عطــاری هــای م
مــردم مــی دهنــد! ایــن اشــتباه خیلــی مــی توانــد 

ــر ســوء داشــته باشــد ... ــر ســامت مــردم تاثی ب

ــدر  ــردم چق ــه م ــی ب ــای آموزش دوره ه
ــد؟ ــی کش ــول م ط

ــد  ــه نظــرم کامــل باشــد مــی توان دوره ای کــه ب
در حــدود 25 ســاعت طــول بکشــد و بازخوردهــای 
مثبتــی نیــز در دوره هــای قبلــی از مــردم دریافــت 

کردیــم.

ــان  ــواه نظرت ــم آبخ ــان ک ــورد گیاه در م
ــت؟ چیس

ــی  ــه جای ــا، کار ب ــم م ــی و اقلی ــورد کــم آب در م
رســیده اســت کــه دیگــر راهــی بــرای مــا نمانــده 
اســت و در جلســه ای کــه حتــی بــا اوقــاف داشــتیم 
ــاالی 7۰  ــا ب ــای م ــه ه ــد موقوف ــی گفتن ــه م ک
ــه  ــدیدا ب ــد، و ش ــی باش ــاورزی م ــد کش درص

ــت. ــورده اس ــکل خ مش

ــع  ــی قط ــان داروی ــم گیاه ــم بگوی ــی توان ــن م م
ــد  ــل کن ــا را ح ــکل م ــد مش ــی توان ــن م ــه یقی ب
ــا  ــی م ــی ناتوان ــه معن ــن ب ــد ای ــم نتوان ــر ه و اگ
ــور  ــادی در مح ــت اقتص ــن ظرفی ــد، و ای ــی باش م
ــم  ــا اقلی ــت ب ــن مطابق ــی و همچنی ــان داروی گیاه
ــد و  ــایی کن ــره گش ــد گ ــی توان ــا م ــک م خش
ــه آن را در برخــی از شهرســتان هــای همیــن  نمون
ــه ســود  ــم کــه مــردم را ب ــز داری ــزد نی اســتان ی

ــت. ــانده اس ــز رس ــادی نی اقتص
ــم  ــذف کنی ــاورزی را ح ــم کش ــی توانی ــا نم م
ــت  ــان هس ــا در جری ــی م ــه زندگ ــم ک و بگویی
ــذف  ــد از ح ــه بع ــی ک ــد، در حال ــد مان و خواه
کشــاورزی مــا خودمــان را نیــز حــذف کرده ایــم.

ــا  ــور م ــه کش ــا هم ــی تقریب ــم آب ــورد ک در م
ــی  ــد جایگزین ــا بای ــروزه مث ــت. ام ــر اس درگی
ــا  ــر م ــم. در کوی ــدا کنی ــبز پی ــای س ــرای فض ب
ــیم  ــبز باش ــای س ــی فض ــه زیبای ــوش ب ــد دلخ نبای
ــری ارزش  ــی بص ــن زیبای ــر ای ــاوه ب ــد ع و بای
ــا  ــن مث ــد. در چم ــر باش ــد نظ ــز م ــادی نی اقتص
روی نعنــاع فلفلــی و رونــاس کار کردیــم و نتیجــه 
ــی  ــش زیبای ــرای نمای ــر ب ــن را اگ ــم، چم گرفتی

ــرای  ــاه ب ــن دو گی ــم ای ــاز داری ــبز نی ــای س فض
ــت.  ــوب اس ــی خ ــروع خیل ش

در محور اقتصادی چطور؟
بــر اســاس ســند گیاهــان دارویــی در میبــد بحــث 
ــراوری  ــک و ف ــای کوچ ــد ه ــدازی واح راه ان
ــد اســت کــه  ــی در شهرســتان میب گیاهــان داروی
ــال  ــوب فع ــادی را خ ــت اقتص ــد محوری ــی توان م
ــه  ــد ک ــواارده و کنج ــن حل ــد همی ــد، مانن کن

ــود. ــی ش ــده م ــه اش دی نتیج
مــا امــروزه در میبــد دو برنــد دم نــوش بــه ثبــت 
رســیده داریــم و اینهــا بــرای تولیــد بیشــتر دنبــال 
گیــاه هســتند و بــه راحتــی مــی شــود بــا کشــت 
و برداشــت از ایــن موضــوع ســود اقتصــادی بــرد.

فعالیــت هایــی کــه در ایــن محــور ادامــه 
مــی دهیــد چــه چیزهــای دیگــری 

هســتند؟
ــز در  ــان نی ــت خودم ــری از فعالی ــش دیگ در بخ
حــال تحقیــق بــر روی ایــن موضــوع هســتیم کــه 

آنالیــز عناصــر ســنگین کارخانــه هــا روی گیاهان 
را انجــام مــی دهیــم. طــرح دیگــری کــه داریــم 
ــزد  ــتان ی ــی در اس ــان داروی ــردن گیاه ــع ک جم
ــد  ــم و درص ــز کنی ــز آنالی ــا را نی ــه انه ــت ک اس

ــنجیم... ــا را بس ــتی آنه ــامت و درس س

ــان  ــیون گیاه ــز کلکس ــگاه نی ــه دانش در مجموع
ــم  ــی کنی ــاح م ــال افتت ــر س ــی را در اواخ داروی
کــه نزدیــک بــه 5۰۰۰ مترمربــع وســعت دارد کــه 
انــواع گیاهــان بومــی و غیــر بومــی اینجــا کشــت 
ــام  ــی انج ــات مفصل ــان تحقیق ــن گیاه و روی ای
ــان  ــه گیاه ــارش گلخان ــد و در کن ــد ش خواه
دارویــی هــم هســت. در محــور فضــای ســبز نیــز 
ــه  ــتیم ک ــزی هس ــه ری در دانشــگاه در حــال برنام
کــم آبخــواه و متناســب بــا اب و هــوای اینجــا و 
اقتصــادی هــم باشــد کــه ایــن ســه شــرط را اعمــال 

ــم. مــی کنی

در مــورد موفقیــت دانــش امــوزان دختــر 
ــز  ــد نی ــدی میب ــه گلمحم ــه نمون مدرس

ــد؟ ــی بدهی توضیحات
ــد  ــتانی میب ــران دبیرس ــدن دخت ــورد دوم ش در م
ــرای  ــت ب ــچ وق ــا هی ــه م ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــه  ــا برنام ــم و ب ــی نکردی ــام تاش ــابقه و مق مس
خودمــان کارمــان را انجــام دادیــم و در جشــنواره 

گیاهــان داروی شــرکت کردیــم. دانــش امــوزان 
ــاه کار  ــی دو م ــد از یک ــدی بع ــه گل محم نمون
ــاوره  ــت و مش ــه و صنع ــگاه و مدرس ــترک دانش مش
ــان  ــی گیاه ــگاه مل ــم، در نمایش ــه دادی ــی ک های
دارویــی ایــران حضــور داشــته و در نهایــت ایــده 
ــت کــه  ــق گرف ــا تعل ــه م دوم گروهــی کشــور ب
شــامل جعبــه کمــک هــای اولیــه گیاهــان دارویــی 

ــت. ــرار گرف ــژه ق ــورد توجــه وی ــود کــه م ب
طبــق ایــن ایــده و تولیداتــی کــه داشــتیم، مــا در 
مشــکات جســمانی مــی توانیــم بــه جــای قــرص و 
شــربت هــای شــیمیایی، از گیاهــان دارویــی بــرای 

کاهــش درد یــا بســتن زخــم اســتفاده کنیــم.

و در انتها؟
از آیــت اهلل اعرافــی بــه علــت توجــه ویــژه ای کــه در 
ایــن حــوزه دارنــد و حمایت هایشــان تشــکر مــی کنم، 
ــر کانتــری و  ــدگاری، دکت ــای مهنــدس مان و از آق
همــه مســئولینی کــه در ایــن مســیر حامــی ما هســتند، 
قدردانــی مــی کنــم. امیــدوارم در آینــده مردمی ســالم 
و شــاد داشــته باشــیم کــه هــدف مــا نیــز از همــه ایــن 

تــاش هــا رســیدن بــه ایــن افــق اســت.

ارسال نظرات با شماره  پیامک:
09332765958

ــانه  ــما رس ــه ش ــا علــت اینک ــن: لطف محس
ــت  ــه نشس ــات و ورزش را ب ــا دو اداره تبلیغ ه
ــان  ــه وظایفش ــا مطالب ــوت و از آنه ــری دع خب
ــن دو اداره در  ــا ای ــت؟ دقیق ــد، چیس را نمی کنی

ــد!؟ ــی کنن ــه م ــد چ میب
ــزاری  ــه برگ ــف ب ــوال ادارات موظ ــر: اص حائ
ــا... ــانه ه ــه رس ــتند، ن ــری هس ــت خب نشس

عباســعلی برزگــری: متاســفانه دفتــر شــورای 
ــه  ــورا ب ــتان ش ــت دوس ــر و مصلح ــا نظ ــده ب بی
محــل اســیاب بیــده انتقــال یافتــه، بــه طــوری 
ــد   ــا در دی ــته و اص ــات بس ــر اوق ــه اکث ک
ودســترس  مــردم نیســت تــا بتواننــد بــا شــورا 
در رابطــه باشــند، بنــده بــه نمایندگــی از اهالــی 
تقاضــا داریــم ضمــن پیگیــری موضــوع، نتیجــه 
ــوار  ــا خــدای نکــرده دی ان را اعــام کنیــد، ت
بــی اعتمــادی بیــن مــردم وشــورا ایجــاد نشــود.

خیابــان  ســاکن  مــن  میبــدی:  یــک 
ــر  ــت بخاط ــی اس ــه مدت ــتم ک ــیدالدین هس رش
ــال  ــار اخت ــیار دچ ــان بس ــاب زندگیم فاض
ــه جــز ســختی  شــده اســت. امــا ایــن طــرح ب
و مشــکات دیگــر چــه چیزی بــرای مــا دارد؟ 
میگوینــد قــرار اســت حــق انشــعاب فاضــاب از 
مــا بگیرنــد و از آن طــرف آبــی کــه مــا پولش 
ــان آب  ــد و هم ــی میگیرن ــم را مجان را داده ای
ــند و از  ــع میفروش ــه صنای ــاال ب ــت ب ــا قیم را ب
ــرات و  ــر حش ــا درگی ــم م ــر ه ــرف دیگ ط
ــاب  ــان فاض ــه آشیانه ش ــوذی ک ــات م حیوان
ــد  ــور خواه ــا اینط ــا واقع ــویم. آی ــت میش اس
شــد؟ خواهــش میکنــم از رییــس آب و فاضــاب 
ــواالت را از  ــن س ــد و ای ــه بگیری ــد مصاحب میب

ــید. ــان بپرس ایش

ــری  ــدا پیگی ــه خ ــما را ب ــی: ش ــد امام محم
کنیــد و ببینیــد چــرا مســئولین میــراث 
ــتی کــه  ــیار زش ــائل بس ــر مس فرهنگــی در براب
ــکاری  ــد هیچ ــاق می افت ــی اتف ــاه عباس در ش
ــم  ــک خان ــن ی ــرا در روز روش ــد. اخی نمیکنن
ــروس  ــاس ع ــا لب ــی ب ــان غیربوم ــه عری نیم
عباســی  شــاه  محوطــه  در  همــه  جلــوی 
ــم  ــم از او فیل ــرد ه ــا م ــد ت ــد و چن میچرخی
میگرفتنــد و بعــد هــم بــا خیــال راحــت نشســت 
ــراث و  ــئوالن می ــت. مس ــینش و رف ــل ماش داخ
شــاه عباســی خــواب هســتند؟ یــا تمــام فکــر و 
ــا  ــه خارجی ه ــده ک ــن ش ــغول ای ــان مش ذهنش
دربــاره میبــد چــه نظــری میدهنــد؟ لطفــا پیــام 

ــد. ــس کنی ــن را منعک م
ــی  ــروی انتظام ــتان و نی ــراً دادس ــر: ظاه حائ
پیگیــر ایــن اتفــاق تلــخ هســتند، امیدواریم 

ایــن پیگیــری هــا بــه نتیجــه برســد!

یکــی از والدیــن: در دبیرســتان شــاهد دخترانه 
میبــد بعضــی دانــش آمــوزان تقریبــا بــا  اجبــار 
ــرده میشــوند، چــرا  ــای »ح« ب ــر آق ــای منب پ
مدیــر ایــن مدرســه  چنیــن کاری انجــام 

می دهــد؟
ــن  ــر ای ــوع از مدی ــری موض ــر: در پیگی حائ
ــوزان  ــش آم ــار دان ــرده اجب ــه، نامب مدرس
ــش  ــزام دان ــوده  اع ــالم نم ــب و اع را تکذی
آمــوزان  بــا هماهنگــی کامــل رئیــس 
مســئول  و  میبــد  پــرورش  و  آمــوزش 

ــرد! ــی گی ــام م ــن اداره انج ــت ای حراس
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گروه سرود نوجوانان عاشوراییی بسیج میبد در برنامه زنده شبکه تیابان امضاء مدیرکل صدا و سیما، و مدیر کل ارشاد استان یزد بر تیابلوی یادبود- افتتاح مجموعه تئاتر شهر میبد

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

 مجتبی لشکربلوکی: عقــده خــاک برســری 

ایرانیــان چهــار نشــانه دارد؛
1- نوســتالوژی دیــروز؛ همیشــه مــی گوییــم کــه 
ــال  ــر س ــود. ه ــروز ب ــر از ام ــی بهت ــروز، خیل دی
ــدام  ــچ ک ــی هی ــال. ول ــغ از پارس ــم دری ــی گی م
ــه زندگــی ســی ســال  مــان حاضــر نیســتیم کــه ب

ــم. ــل بازگردی قب
ــری  ــک س ــا ی ــایه: م ــرغ همس ــداری م 2- غازپن
جمــات کاســیک داریــم کــه ایــن گونــه آغــاز 
مــی شــود: در کشــورهای پیشــرفته ..... ایــن 
ــه  ــا بقی ــا ب ــرفته ی ــورهای پیش ــا کش ــات ب جم
کشــورهای دنیــا شــروع مــی شــود و هــر چیــزی 
ــت  ــا آرزوی ماس ــدارد ام ــا ن ــت دارد ی ــه واقعی ک
ــام  ــال تم ــا س ــه ده ه ــی ک ــم. گوی ــی گویی را م
ــوری  ــی و حض ــی میدان ــا را بررس ــورهای دنی کش
کــرده ایــم. اگــر یــک ژاپنــی بیایــد و چنــد عــدد 
ــم  ــی گویی ــردارد م ــن ب ــتیک از روی زمی پاس
ــدر ...!  ــا چق ــعورند و م ــا ش ــدر ب ــا چق ــه آن ه ک

ولــی اگــر یــک گــروه 
نفــره ســه شــبانه   ١۰
بــرای  را  خــود  روز 
جنــگل  پاکســازی 
ــی  ــد بازتاب ــرف کنن ص
ــر  ــد. اگ ــی کن ــدا نم پی
کســی  اســکاتلند  در 
مغــازه اش را بــاز بگــذارد 
و قیمــت اجنــاس را بزنــد 
ــی  ــر کس ــرود و ه و ب
ــد  ــاب کن ــودش حس خ
ایــن عیــن فرهنــگ 
در  اگــر  امــا  اســت 
ــت(  ــرده اس ــه ک ــد )ک ــن کن ــی چنی ــران کس ای

ــم ....  ــی گویی م
ــد  3- نفــرت از مســوولین و دیگــران: دیگــران ب
ــت  ــف را رعای ــران ص ــد. دیگ ــی کنن ــی م رانندگ
ــران  ــد. دیگ ــی توجهن ــران ب ــد. دیگ ــی کنن نم
ــدان  ــران فرزن ــت. دیگ ــان باالس ــط ش ــدای ضب ص
ــد. اشــکال کار  ــت نمــی کنن شــان را درســت تربی
ــووالن  ــا مس ــه حتم ــر ن ــت اگ ــران اس در دیگ

ــد! مقصرن
ــاش: از  ــه ت ــر گون ــه ه ــبت ب ــدی نس 4- ناامی
ــن  ــد! ای ــی بیفت ــچ اتفاق ــت هی ــرار نیس ــا ق ــر م نظ
ــوردی و  ــی، م ــی اتفاق ــی بین ــم کــه م ــا ه بهبوده

ــت. ــت اس موق
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــوار پوپولیس ــم موج س ــده ای ه ع
»عقــده خاک برســری ایرانیــان« بــه »فرمــول جادویــی 
محبوبیــت و الیــک در یــک دقیقــه« دســت یافتــه اند. 

ایــن فرمــول محبوبیــت یــک دقیقــه ای چیســت؟

ــبه«  ــک ش ــوان »ی ــد می ت ــتید بگویی ــا نشس ــر ج ه
ــن  ــت و... را از بی ــض و ران ــاد و تبعی ــی، فس گران
بــرد و بعــد قیافــه دلســوز واقعــی مــردم را بگیریــد 

و بگوییــد حیــف کــه نمــی خواهنــد. 
بگوییــد کــه در فــان کشــور چنیــن کاری مــی 
ــه  ــت ک ــا الزم نیس ــه اص ــد ک ــت کنی ــد. دق کنن
ــما  ــد. ش ــن کاری کنن ــور چنی ــا در آن کش واقع
ــرغ  ــداری م ــه از غازپن ــد ک ــاج داری ــط احتی فق

ــد.  ــتفاده کنی ــایه اس همس
مــدام بگوییــد همشــون ســر و ته یــه کرباســند. در 
پشــت هــر پیشــرفتی، مذاکــره ای، تعاملــی، کاســه 
ــه( و  ــوری توطئ ــت )تئ ــه هس ــم کاس ــر نی ای زی
ــه را  ــد صحن ــی بدهی ــکار عمل ــه راه ــدون اینک ب
تــرک کنیــد. بــا ایــن دســتورالعمل یــک دقیقــه ای، 

شــما هــزاران الیــک بدســت مــی آوریــد.  
چه می توان کرد؟

1- کمــی فقــط کمــی در مــورد جهــان بیشــتر بدانیم. 
ــه  ــت ک ــده اس ــده نش ــم دی ــورد ه ــک م ــی ی حت
کشــورها و ملــت هــا یــک شــبه، یــک ســاله، حتــی 

ــاه رســیده باشــند.  ــه پیشــرفت و رف یــک دهــه ب
ــوز  ــه کشــورها، هن ــم در هم ــه خاطــر بیاوری 2- ب
کــه هنــوز اســت چالش هــای جــدی دارنــد یکــی 
ــک  ــری از ترافی ــرد دیگ ــج می ب ــردگی رن از افس
ــوا،  ــدید ه ــی ش ــری از آلودگ ــتناک، دیگ وحش
ــری  ــده، دیگ ــی فزاین ــاد و خودکش ــدی از اعتب بع
ــاد، دیگــری  از اختــاف طبقاتــی بســیار بســیار زی
ــی  ــنت های غلط ــری از س ــن و آخ ــری س از پی
ــه نیســت  ماننــد گاوبــازی یــا گاوپرســتی! اینگون
کــه دنیــا همــه بــا فرهنــگ، خــوش حــال و خــوش 

ــن.  ــن شــدگان زمی ــا نفری ــه باشــند و م آتی

3- دیــدن ابتــکارات: نســل جدیــدی کــه مــن می 
بینــم از مــا خــاق تــر، امیدوارتــر و باهــوش تــر 
هســتند. هــر روز مــی بینــم کــه چــه ایــده هــای 
ــد. آن هــا هــر روز  ــه اجــرا مــی گذارن ــی را ب ناب
دنیــا را بهتــر مــی کننــد. امــروز مــن راحــت تــر 
و بهتــر از دیــروز کتــاب مــی خــرم، تاکســی مــی 
ــم، قبــض پرداخــت  ــول جابجــا مــی کن ــرم، پ گی
ــه ام را  ــر خان ــم، کول ــی کن ــد م ــم، خری ــی کن م
ــراب  ــینم خ ــروز ماش ــر ام ــم. اگ ــی کن ــر م تعمی
ــی  ــیار م ــرکار س ــه تعمی ــر از ١5 دقیق ــود کمت ش
ــم و  ــی گوی ــه م ــاس تجرب ــر اس ــن را ب ــد )ای رس
نــه آرمــان و آرزو(. ســریع تــر از جریــان اخبــار 
ــی  ــرار م ــوع ق ــای متن ــال ه ــات از کان و اطاع
ــال  ــا دای ــه ســختی و ب ــد ب ــا دیــروز بای گیــرم. ت
آپ بــه اینترنــت کــم ســرعت وصــل مــی شــدم امــا 

امــروز فیلــم مــی بینــم. 
همــه ایــن هــا را مدیــون جوانــان باهوشــی 
ــان را  ــری ایرانی ــر س ــاک ب ــده خ ــه عق ــتم ک هس
ــد و وقــت نمــی کننــد  ــد. اصــا وقــت ندارن ندارن
ــران و  ــرت از دیگ ــروز، نف ــتالوژی دی ــه نوس ب
مســئوالن و ناامیــدی بــه فــردا و غازنماهــای 
ــد و  ــی دهن ــده م ــط ای ــد. فق ــر کنن ــایه فک همس
ــد و بهبــود  اجــرا مــی کننــد، شکســت مــی خورن

ــد. ــی کنن ــروع م ــاره ش ــد و دوب ــی دهن م
ــه  ــزان ب ــان و خی ــت، افت ــی اس ــا زخم ــران م ای
پیــش مــی رود. امــا بــه پیــش مــی رود. شــما مــی 
توانیــد مــن را نیــز بــه لیســت کســانی کــه نســبت 
بــه آن هــا نفــرت داریــد اضافــه کنیــد و بگوییــد 
همــه ســر و تــه یــک کرباســند یــا اینکــه آســتین 

ــاال بزنیــد و کاری کنیــد. هــای تــان را ب
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ــجاعت و  ــی از ش ــس« حکایت ــاب »فرنگی کت
ــراق  ــه ع ــس از حمل ــت. پ ــی اس ــرت زن ایران غی
بــه روســتای اوازیــن، مــردم بــه دره هــای اطــراف 
ــان ١8  ــه در آن زم ــس ک ــد. فرنگی ــرار می کنن ف
ــت  ــدرش جه ــراه پ ــگام هم ــب هن ــت ش ــال داش س
ــا در  ــد. ام ــاز می گردن ــتا ب ــه روس ــذا ب ــه غ تهی
پــی برخــورد بــا دو ســرباز عراقــی بــدون داشــتن 
ــربازان  ــا س ــر ب ــیله تب ــه وس ــرم، ب ــاح گ س
ــا  ــری را ب ــته و دیگ ــی را کش ــده، یک ــر ش درگی
ــه  ــد و ب ــیر می کن ــی اس ــزات جنگ ــام تجهی تم
ــد. ــل می ده ــران تحوی ــش ای ــی ارت ــر فرمانده مق

ی: تقریظ مقام معظم ره�ب
ــوادث دوران  ــی از ح ــا اهمیت ــه و ب ــش ناگفت بخ
ــوی  ــن بان ــال ای ــرح ح ــبت ش ــه مناس ــاع را، ب دف
شــجاع و فــداکار، در ایــن کتــاب می تــوان دیــد. 
ــتوار  ــه اس ــان روحی ــا هم ــس دالور ب ــو فرنگی بان
ــک  ــی ی ــادق و صمیم ــان ص ــا زب ــدرت و ب و پرق
ــق و  ــات رقی ــف و احساس ــا عواط ــتایی و ب روس
ــه  ــه و منطق ــخن گفت ــا س ــا م ــک زن ب ــف ی لطی
ــی  ــای جنــگ تحمیل ناشــناخته و مهمــی از جغرافی

ــت.  ــان داده اس ــا نش ــه م ــش، ب ــا جزئیات را، ب
ما از روســتاهای مــرزی در دوران جنــگ و مصائب 
فــراوان آنــان و آوارگی هــا و گرســنگی ها و 
ــزان  ــا و داغ عزی ــادی و ویرانی ه ــارت های م خس
آن هــا هرگــز بــه ایــن وضــوح و تفصیلــی کــه در 
ایــن روایــت صادقانــه آمــده اســت خبــر نداشــتیم 
ــان کــه در شــمار  ــان آن و نیــز از فــداکاری جوان
ــا دشــمن مهاجــم  ــه مقابلــه ب اولیــن شــتابندگان ب
ــه  ــمن ب ــارت دش ــل و اس ــرای قت ــد. ماج بودن
ــک  ــود ی ــه خ ــم ک ــوی دالور ه ــن بان ــت ای دس

ــر آن  داســتان مســتقل و اســتثنایی اســت کــه نظی
فقــط در سوســنگرد، در همــان اوان، اتفــاق افتــاده 
ــت و  ــزرگ داش ــد ب ــس را بای ــو فرنگی ــود. بان ب

ــر  ــه خاط ــی، ب ــم فتاح ــاب، خان ــنده کت از نویس
و  مصاحبه گیــری  هنــر  و  شــیوا  و  روان  قلــم 

ــرد. ــکر ک ــیار تش ــد بس ــی، بای خاطره نویس

در بخ�ش از کتاب فرنگیس می خوانیم:
ــا  ــادرم و لی ــوز م ــتم، هن ــوه برگش ــه ک ــی ب وقت
بــا ناراحتــی بــه مــن نــگاه می کردنــد. بــا خــودم 
ــد کار  ــره می فهمن ــدارد. باالخ ــکال ن ــم: »اش گفت

مــن درســت بــوده.«
ــب  ــا مرت ــود و زن ه ــا ب ــت عراقی ه ــن دس آوه زی
از هــم می پرســیدند چــه کنیــم؟ برویــم عقــب یــا 
ــاال  ــا ب ــرف و حدیث ه ــه ح ــار ک ــک ب ــم؟ ی بمانی

ــم.  ــب نمی روی ــم: »عق ــدی گفت ــا تن ــت، ب گرف
خــودی  نیروهــای  می مانیــم.  همین جــا 
ــتا  ــه روس ــد و ب ــتا را آزاد می کنن ــره روس باالخ
ــول  ــاد ط ــم. زی ــل کنی ــد تحم ــم. بای برمی گردی

نمی کشــد، فوقــش دو ســه روز.«
امــا آن دو ســه روز، شــد دوازده روز! دوازده شــب 
در کوه هــا بودیــم؛ در کوه هــای آوه زیــن و 
ــی  ــی پنهان ــتیم و گاه ــط آب داش ــد. فق چغالون
برمی داشــتیم،  آرد  و  می رفتیــم  روســتا  بــه 
ــم.  ــت می کردی ــان درس ــا آن ن ــم و ب می آوردی
ــی  ــم، گاه ــوه بودی ــوی ک ــه ت ــا ک در آن روزه
ــان  ــد، بهم ــان می آمدن ــای خودم ــا نیروه وقت ه

ســری می زدنــد و می رفتنــد.
یــک بــار داشــتم روی ســنگ صافــی نــان 
می پختــم کــه چنــد نظامــی  از دور نزدیــک شــدند. 
ــفید  ــتم از آرد س ــدم. دس ــد ش ــا بلن ــدی از ج تن
بــود. وقتــی رســیدند، سردســتۀ نظامی هــا پرســید: 
ــد؟ اینجــا دیگــر  »شــماها اینجــا چــه  کار می کنی
خــط مقــدم اســت. برگردیــد برویــد گیان غــرب، 
ــته  ــد، کش ــا بمانی ــر. اینج ــتاهای دورت ــا روس ی
ــا  ــختی اینج ــه س ــم ب ــان ه ــا خودم ــوید. م می ش

می مانیــم، شــما چطــور مانده ایــد؟«
باورشــان نمی شــد مــردم روســتا، بــا ایــن 
ــند.  ــده باش ــی مان ــۀ جنگ ــوی منطق ــت، ت وضعی
ــد.  ــران بودن ــمالی و ته ــهرهای ش ــا از ش نظامی ه
ــا خنــده بــه آن هــا گفتــم: »نکنــد می ترســید؟!« ب

ــی  ــی می خواه ــت: »یعن ــخر گف ــا تمس ــان ب یکی ش
ــی؟« ــو نمی ترس ــی ت بگوی

ــوی  ــم ت ــم دوخت ــردم؛ چش ــش ک ــتقیم نگاه مس
تخــم چشــم هایش و گفتــم: »نــه، نمی ترســم. 

ــت.« ــن اس ــۀ م ــی، خان ــه می بین ــا را ک آن ج

نگاهی به کتاب جذاب و خواندنی فرنگیس که اخیراً مورد تمجید رهبر انقالب قرار گرفت

وایت گر رشادت بانوی قهرمان ُکرد »فرنگیس«؛ ر

محمدرضا اسالمی
شهید

با ذکر یا علی دهنت بوی گل گرفت
واژه به واژه ی سخنت بوی گل گرفت

گل داد غنچه های گلوله یکی یکی
زخم شکفته ی بدنت بوی گل گرفت

عطر اذان که از سر گلدسته ها وزید
گرد و غبار پیُرهنت بوی گل گرفت

قمصر کجای چشم دلت جا گرفته که
در ندبه ها گریستنت بوی گل گرفت

وقتی که خط خون به کتاب دلت نشست
گلواژه های سرخ تنت بوی گل گرفت

رفتی که وا شود نفس خسته ی بهار
با خون بهای تو وطنت بوی گل گرفت

شهید روح هللا قربا�ن به روایت همرس

ــه  ــود ک ــار ب ــا روح اهلل پرب ــي ام ب ــدر زندگ آنق
ــم.  ــود کن ــاس کمب ــه احس ــک لحظ ــم ی نمي توان
ــه  ــرادي ک ــه اف ــه هم ــن را ب ــد ای ــم مي خواه دل
مــرا به عنــوان عــروس جــوان یــک مدافــع حــرم 
نگوینــد  هیچ وقــت  کــه  بگویــم  مي شناســد 
ــوه شــد و آه بکشــند.  ــي بی ــن جوان بیچــاره در ای
مــن خوشــبخت ترین دختــر دنیــا هســتم. همســري 
داشــتم کــه مــرا بــا عملــش همنشــین تقــوا کــرد. 
در 2 ســالي کــه زیــر یــک ســقف بودیــم بهتریــن 
و قشــنگ ترین لحظه هــاي زندگــي را تجربــه 
کــردم. آنقــدر که گویــي ١۰ســال بــا او زندگــي 
ــه در  ــتم. البت ــت نیس ــم ناراح ــاال ه ــرده ام. ح ک
ــا  ــر ب ــه اگ ــم ک ــه روح اهلل مي گوی ــم ب خلوت
مــرگ عــادي ترکــم کــرده بــودي یــک لحظــه 
هــم دوام نمــي آوردم. امــا شــهادت ســعادتت بــود و 
ــه خیــري تــو  ــه ایــن ســعادت و عاقبــت ب مــن ب
ــي  رشــک مــي ورزم. از همــان دوران نامــزدي خیل
مواقــع در کنــارم نبــود و مــن تنهــا بــودم ولــي 
ــقانه کارش را  ــه روح اهلل عاش ــتم ک ــون مي دانس چ
دوســت دارد و از کارش لــذت مي بــرد و در راه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد ب ــاش مي کن ــه ت ــام وظیف انج
ــش را  ــوي آرزوهای ــتم جل ــت نداش ــت دوس هیچ وق
ــرود  بگیــرم. چــون اگــر از او مي خواســتم کــه ن
و روح اهلل بــه خاطــر مــن نمي رفــت مطمئــن 
ــدا را  ــود و خ ــت مي ش ــه از درون اذی ــودم ک ب
ــه مــن ایــن توانایــي را داد  شــکر مي کنــم کــه ب
ــش  ــا و رفتن های ــل نبودن ه ــه دلی ــچ گاه ب ــه هی ک

ــردم. ــه نمي ک گل
ــرام  ــت احت ــادرش بي نهای ــدر و م ــه پ روح اهلل ب
مي گذاشــت. البتــه مــادرش را در دوران نوجوانــي 
بــر اثــر بیمــاري از دســت داده بــود ولــي همیشــه 
ــادرش  ــاي م ــه پ ــي ک ــت. از روزهای از او مي گف
را مي گذاشــت در تشــت آب ولــرم و ماســاژ 
مــي داد. مــادر مي خندیــد و مي گفــت ایــن 
ــت دارم  ــت: دوس ــت؟ روح اهلل مي گف ــه کاري اس چ

ــان. ــي مام ــي راحت باش خیل
ــت  ــرد او اهمی ــاي منحصربه ف ــر ویژگي ه از دیگ
دادن بــه صلــه رحــم بــود بــا اینکــه فرصــت کمــي 
ــت  ــوام اهمی ــد از اق ــد و بازدی ــه دی ــا ب ــت ام داش
ــا  ــرد ت ــت نمي ک ــر فرص ــي داد و اگ ــي م خاص
بــه منزلشــان بــرود ماهــي 2 بــار تلفنــي از احــوال 

ــد. ــر مي ش ــوام باخب اق
ــام  ــراي تم ــود و ب ــد ب ــد و قانونمن روح اهلل هدفمن
ــت  ــر فعالی ــراي ه ــت و ب ــه داش ــش برنام روزهای
کوچــک و بــزرگ یادداشــت مي نوشــت تــا 
بتوانــد آن کار را بــا برنامه ریــزي و تنظیــم لــوازم 
و مقدماتــش بــه بهتریــن نحو انجــام دهــد. روح اهلل 
ــراي  ــود. او ب ــهید ش ــه ش ــت ک ــوریه نرف ــه س ب
هدفــش رفــت کــه دفــاع از ارزش هــا و اعتقاداتــش 
ــار از  ــورم سرش ــان کش ــه جوان ــل هم ــود. او مث ب
ــاز  ــاگردان ممت ــود. روح اهلل از ش ــد و آرزو ب امی
ــي  ــي و انگلیس ــاي عرب ــه زبان ه ــود. ب ــکده ب دانش
ــه  ــده ب ــه در آین ــت ک ــم داش ــود و تصمی ــلط ب مس
زبــان آلمانــي هــم تســلط پیــدا کنــد. نقــاش بــود 

و خــط مي نوشــت.

خوشبخت ترين دختر دنيا هستم

ــت  ــوان »مل ــا عن ــران ب ــه در ای ــق ک ــان عش رم
عشــق« ترجمــه شــده اســت یکــی از پرفروشــترین 
کتابهــای تاریــخ ترکیــه اســت و طــی آن داســتان 
ــک  ــتان عشــق ی ــا داس ــوازی ب ــا م شــمس و موالن
زن متاهــل یهــودی بــه یــک مــرد صوفــی روایــت 

شــدیدا  نویســنده  و  میشــود 
تــاش میکنــد تــا 
ــه هــر نحــو ممکــن  ب

ایــن دو قصــه را بــه 
ــازد. ــوط س مرب

ــن اســت  ــت ای ــا واقعی ام
کــه ایــن دو ماجــرا هیــچ 

ــدارد  و  ــم ن ــه ه ــی ب ربط
ــزی نیســت  داســتان دوم چی

بــا جــز تئوریــزه کــردن خیانت 
و تمســک بــه آمــوزه هــای  صوفیســم 

ــک  ــاظ دراماتی ــه لح ــی ب ــتان دوم حت ــن داس همی
ــت  ــنده از ران ــدارد و نویس ــش ن ــا کش ــم اص ه
جذابیــت کاذب تــم »خیانــت« بــرای همــراه 
کــردن مخاطبــان جــوان و نوجــوان خــود 

اســت. کــرده  اســتفاده 
ــتری  ــیار بیش ــیب بس ــراز و نش ــا ف ــتان اول ام داس
ــه از  ــی ک ــه های ــتر قص ــنده در بس دارد و نویس
شــمس و موالنــا روایــت شــده بــه تبلیــغ درویــش 
گــری و صوفــی گرایــی پرداخته اســت. نویســنده 
ــس  ــش در تقدی ــاندن منطق ــی نش ــه کرس ــرای ب ب
ــخصیت  ــه ش ــدارد از اینک ــی ن ــچ ابای ــش هی دراوی

ــد  ــته باش ــه اش نداش ــی در قص ــتری چندان خاکس
ــر  ــه او تصوی ــی ک ــمس و موالنای ــان ش و مخالف
ــف  ــن توصی ــکل ممک ــیاهترین ش ــه س ــرده را ب ک
ــد  ــراط میکن ــدر اف ــیر آنق ــن مس ــد. او در ای کن
کــه حتــی داســتان نبــرد امــام علــی 
ــن عبــدود را هــم  ــا عمــر ب ع ب
ــد  ــف میکن ــکارا تحری آش
ــا ماهــی مقصــودش را  ت

ــد. ــد کن صی
در مجمــوع آنچــه 
ــه  ــوان جانمای ــه عن ب
ــود  ــاهده میش ــان مش ــن رم ای
ــوف و  ــام تص ــه ن ــم« ب ــغ »آنارشیس تبلی
ــده  ــل قاع درویشــی اســت؛ اگرچــه نویســنده چه
انتزاعــی درویشــی را ارائــه میدهــد امــا در حقیقــت 
ــکنی را  ــوع ساختارش ــر ن ــق«، ه ــام »عش ــه ن او ب
ــا  ــد ت ــویق میکن ــراد را تش ــد و اف ــاح میکن مب
ــا  ــوند، مرزه ــرداب نش ــه م ــه ک ــن بهان ــه ای ب
ــان  ــاختاری طغی ــوع س ــر ن ــه ه ــکنند و علی را بش
کننــد و بــه نظــر میرســد ایــن خطرناکتریــن اثــر 

ــت. ــور اس ــان مذک رم
ــه  ــت ک ــف نیس ــی از لط ــه خال ــن نکت ــر ای ذک
بســیاری از رمانهــای تاریخــی کــه نویســندگان 
ــه لحــاظ فــرم  وطنــی نوشــته انــد انصافــا چــه ب
ــر از  ــی ت ــیار غن ــوا بس ــاظ محت ــه لح ــه ب و چ
ملــت عشــق هســتند؛ نمونــه اش کتــاب خواندنــی  

ــا. ــل و زلف ــای دعب ــاب زیب ــرا و کت نامی

نقدی گذرا بر کتاب »ملت عشق« نوشته الیف شفق

ملت هرج و مرج !
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لطفــا معرفــی کوتاهــی از خودتــان داشــته 
؟ شید با

ــک  ــه و در ی ــاله، دیپلم ــتم، 48 س ــای »ب« هس آق
ــم. ــی کن ــد کار م ــه در میب کارخان

چه زمانی متوجه شدید ایدز دارید؟
ــا  ــا از روزی کــه مبت ــم دقیق ــی کن ــن فکــر م م
ــاق  ــن اتف ــدان ای ــدم، چــون داخــل زن شــدم فهمی
افتــاد و آن دفعــه هــم کــه مصــرف کــردم دقیقــا 
ــترک  ــرف مش ــا او مص ــه ب ــی ک ــتم طرف ــی دانس م
ــم مهــم هــم  ــه برای ــوده اســت، البت ــم، آل مــی کن
نبــود، حتــی تزریقــی هــم نبــودم ولــی دیگــر بــه 

ــودم... آخــر خــط رســیده ب

ــال  ــد س ــرای چن ــوع ب ــن موض ــا ای دقیق
ــت؟ ــل اس قب

2۰ ســال اســت کــه مبتــا بــه ایــدز هســتم، یعنــی 
از همــان مصــرف مشــترک در زنــدان...

مصــرف مــواد را از چنــد ســالگی و بــا چــه 
ــاز کردید؟ ــوادی آغ م

ــا  ــا حشــیش شــروع کــردم، و ب از ١4 ســالگی و ب
ــر  ــد از آن ه ــه بع ــه دادم ک ــاک ادام ــوردن تری خ
چیــز دیگــری بــود مصــرف مــی کــردم، قــرص، 
هروئیــن، کــراک و هــر چیــزی کــه بــه دســتم می 

رســید.

ــه  ــا چ ــد ب ــروع کردی ــه ش ــار ک ــن ب اولی
ــد؟ ــاز کردی ــه آغ ــود و چگون ــی ب کس

شــاید بــاور نکنیــد ولــی متاســفانه از طریــق ورزش 
ــر از  ــک نف ــودم و ی ــت ب ــدم! فوتبالیس ــا ش مبت
دوســتان گفــت ایــن کپســول هــا بــه تــو انــرژی 
ــرای  ــم ب ــن ه ــی داد، م ــن م ــه م ــد، و ب ــی ده م
ــتم  ــی دانس ــه نم ــولی ک ــرژی از کپس ــن ان گرفت
ــتر  ــم بیش ــم و توان ــی نفس ــوردم، خیل ــت، خ چیس
ــه مــن مــی داد  ــی کــه ب ــد از مدت ــود. بع شــده ب
ــت؟  ــا چیس ــول ه ــن کپس ــی ای ــی دان ــید م پرس
گفتــم نــه، بــاز کــرد و نشــان داد و گفــت تریــاک 

اســت.

ــت  ــوع ناراح ــن موض ــدن ای ــد از فهمی بع
ــدید؟ نش

نــه، مــن فکــر مــی کــردم کــه آلــوده و معتــاد 
ــم  ــی توان ــرق دارم و م ــه ف ــا بقی ــوم و ب ــی ش نم
ــدازه  ــی ان ــاد ب ــذارم، اعتم ــار بگ ــم کن ــت ه راح
ــه خاطــر  ــاد داشــتم ب ــه خــودم داشــتم و اعتق ای ب
ــار  ــوان کن ــی ت ــم و م ــی کن ــتفاده نم ــش اس لذت
بگــذارم و ایــن شــد کــه آلــوده بــه مــواد شــدم.

و چطور پای شما به زندان باز شد؟
ــتم  ــی خواس ــه نم ــود ک ــن ب ــروعش ای ــاید ش ش
ــدام  ــواده اق ــرف خان ــن از ط ــم، بنابری ــاد بمان معت
بــه تــرک کــردم، در خانــواده هــم بــه مــن کمــک 
ــر  ــاز هــم ب مــی کردنــد کــه تــرک کنــم ولــی ب
مــی گشــتم بــه ایــن منجــاب، و ایــن باعــث طرد 
شــدنم از خانــه شــد و همســرم نیــز از پیشــم رفــت. 

وقتــی همســرم مــرا تــرک کــرد، بــه ایــن نتیجــه 
رســیدم بــه ســیم آخــر بزنــم، ایــن شــد کــه انتقــام 
ــه و  ــردم، خان ــروع ک ــودم را ش ــن از خ گرفت
زندگــی را ول کــردم و در ایــن شــهر و آن شــهر 
کارتــون خــواب شــدم، کــه حــدود ١۰ ســال ایــن 

موضــوع طــول کشــید.

از دوران طرد شدن بگویید؟
مــن یــک کارمنــد بــودم و زن داشــتم و تــا آن روز 
پایــم بــه بازداشــگاه و پلیــس کشــیده نشــده بــود، 

پــدرم هــم کارمنــد بــود و خانــواده خیلــی خوبــی 
ــه  ــن ضرب ــه م ــدن ب ــرد ش ــن ط ــه ای ــتم ک داش

ــادی زد. زی
فکــر میکنــم کــه ایــن موضــوع از عــدم آگاهــی 
ــدون اینکــه  ــود، مــن طــرد شــدم ب ــواده ام ب خان
ــاد  ــط چــون اعتی ــم، فق ــواده بزن ــه خان خســارتی ب
ــه  ــی غریب ــن مســئله خیل ــا ای ــواده ب داشــتم و خان

ــی  ــه راحت ــرا ب ــد و م بودن
ــد و  هــم تحویــل مــی دادن
ــد اینگونه  ــی کردن فکــر م
ــود،  ــک می ش ــن کم ــه م ب
ــث  ــدن باع ــرد ش ــن ط ای
ــی  ــن آلودگ ــام ای ــد تم ش
ــا، کارتن  ــا، آوارگــی ه ه
ــزه کاری  ــا، ب ــی ه خواب
ــا و  ــن ه ــدان رفت ــا و زن ه
ــاری  ــه بیم ــدن ب ــا ش مبت
ــد و  ــراغم بیای ــه س ــا ب ه
مــرا حتــی بــه آخــر خــط 

ــاند. برس

از زندان بگوئید؟
در زنــدان و مدتــی بعــد از 

مصــرف مشــترک بــا بیمــار مبتــا بــه ایــدز، حالــم 
ــم، متوجــه  ــدان رفت ــتان زن ــه بیمارس ــد شــد و ب ب
شــدم بــه هپاتیــت مبتــا شــده ام. زمــان مرخصــی 
از بیمارســتان پزشــک گفــت از اینجــا کــه بیــرون 
رفتــی دنبــال تســت HIV هــم بــاش، چــون 6 ماهــه 

مشــخص نمــی کنــد و بهتــر اســت بیــرون تســت 
بدهیــد. وقتــی ایــن حــرف را زد، گفتــم بــه جهنــم 

چــون برایــم مهــم نبــود.
در ســال 84 آزمایــش هایــی شــروع شــده بــود که 
بــه اســم کلینیــک مثلثــی معــروف بــود، در زنــدان 
دیگــری و در ورودی بــه زنــدان از مــن آزمایــش 
ــه  ــه HIV دارم، ک ــد ک ــن گفتن ــه م ــد و ب گرفتن

85 شــروع کــردم بــه البتــه مــن در ســال 
ترک کردن.

بــه چــه انگیــزه ای تــرک را شــروع 
کردیــد؟ بــا روحیــه ای کــه از دســت داده 
بودیــد، چطــور بــه ایــن نتیجــه رســیدید؟

دکتــر بــه مــن گفــت اگــر ایــن طــور زندگــی 
کنــی 9 مــاه بیشــتر زنــده نیســتی. وضعیــت کبــدم 
ــزه ام  ــت، انگی ــت داش ــم عفون ــود، بدن ــراب ب خ
ایــن بــود کــه پــاک شــوم و بمیــرم، چــون مــواد 
ــم  ــز کاری برای ــدر نی مخ
نمــی کــرد، نــه برایــم 
نشــئگی داشــت و نــه حــال 
خوبــی بــه مــن دســت مــی 
ــده  ــاده ش ــا افت داد، کام
توانســتم  نمــی  و  بــودم 
حتــی از جایــم بلنــد شــوم. 
بــه خاطــر همیــن بــه 
ــاک  ــم بگــذار پ خــودم گفت
ــم  ــران ه ــه دیگ ــوم ک ش
بگوینــد »ب« پــاک شــد و از 

ــت. ــا رف دنی

طــول  مــدت  چــه 
پــاک  کــه  کشــید 

؟ ید شــو
ــن  ــال ممک ــن س ــد از چندی ــه بع ــش البت عوارض
اســت هنــوز وجــود داشــته باشــد، ولــی درد هــای 

ــید.  ــول کش ــاه ط ــدود دو م ــی آن ح فیزیک

و چــه انگیــزه ای شــما را نگــه داشــت کــه 

ــل برنگردید؟ ــد قب مانن
ــادان  ــن معت ــی را در انجم ــروه درمان ــون گ چ
گمنــام شــروع کــردم، انگیــزه هــم پیــدا کــردم، 
ــه  ــدم ک ــده مان ــن زن ــه م ــد ک ــن ش ــاورم ای و ب
ــه  ــک ب ــرای کم ــم ب ــدا باش ــت خ ــیله ای دس وس
ــد. ــرار نکنن ــر تک ــرا دیگ ــه م ــا تجرب ــان ت جوان

ــا  ــال ب ــن س ــر اینکــه خــودم چندی ــه خاط ــن ب م
ــتم، از روی  ــی هس ــال زندگ ــاری در ح ــن بیم ای
ظاهــر افــراد و چنــد کلمــه حــرف زدن مــی توانــم 
ــت  ــرم و صحب ــا رابطــه مــی گی ــا آنه بشناســم و ب
ــا  ــم ت ــی کن ــی م ــن معرف ــه انجم ــم، و ب ــی کن م

ــوند. ــان ش ــد و درم ــر گردن ــد ب بتوانن

ــی  ــت زندگ ــاز فرص ــر ب اگ
پیــدا کنیــد و بــه عقــب 
برگردیــد، انتخابتــان چــه خواهــد 

ــود؟ ب
ــی  ــرف نم ــان اول مص ــردم از هم ــر برگ ــن اگ م
کنــم، همــان زمــان هــم کــه مصــرف کــردم، اگر 
بــه مــن گفتــه مــی شــد کــه ماجــرا چــه چیــزی 
هســت، بــه هیــچ عنــوان ایــن کار را نمــی کــردم. 
چــون شــخصیتم ایــن طــور بــود. در ایــن ١2 ســال 
هــم کــه تــرک کــردم خیلــی درد هــا کشــیدم ولی 
دلیلــی بــرای بازگشــت بــه مــواد نشــد، بــرادرم را 
ــی  ــتم، ول ــی دوســتش داش از دســت دادم کــه خیل
ــم  ــون مصم ــدم، چ ــه نش ــار وسوس ــک ب ــی ی حت

ــرای ایــن نــوع زندگــی کــردن. ــودم ب ب
مــا جملــه قشــنگی داریــم کــه مــی گویــد: مصرِف 
یــک بــار زیــاد اســت و هــزار بــار کافــی نیســت! 
یعنــی همــان یــک بــار و بــار اول زیــاد اســت، بعــد 
ــرف  ــم مص ــار ه ــزار ب ــر ه ــار، دیگ ــک ب از آن ی

کنیــد کافــی نیســت.

ــد  ــه دادی ــی را ادام ــرتان زندگ ــا همس ب
ــد؟ ــده ای ــدا ش ــم ج ــد از از ه بع

ــتیم، از  ــر داش ــک دخت ــه ی ــود اینک ــا وج ــر، ب خی
ــر  ــی خب ــه االن از ایشــان ب ــم جــدا شــدیم. البت ه
ــی دارم،  ــاط خوب ــز ارتب ــرم نی ــا دخت ــتم و ب نیس
ــی  ــان م ــی دوستش ــم از وی دارم و خیل ــوه ه دو ن
دارم. روزی ســه بــار شــاید بــا هــم تمــاس داریــم و 

ــم. ــی کنی ــت م صحب

االن نظرشان در مورد شما چیست؟
ــودم، همســر  ــواده دوســتی ب راســتش مــن ادم خان
ــره  ــچ خاط ــن هی ــه از م ــد ک ــی گوی ــابقم م س
ــه  ــر ب ــد اگ ــی گوی ــه م ــدارد و همیش ــدی ن ب
ــوان نمــی  ــچ عن ــه هی ــر مــی گشــتم، ب گذشــته ب
ــد.  ــو ببرن ــش ت ــرا از پی ــواده ام م ــتم خان گذاش
ــل هــم نداشــت و برادرانشــان  چــون خــودش تمای
بــه زور او را بردنــد. خــودم هــم آرام بــودم و اهــل 

ــودم.  ــدا نب ــر و ص ــوا و س دع
بــار ســابقه  ایــن جدایــی چندیــن  از  بعــد 
ــق  ــود را حل ــم را زدم، خ ــتم، رگ ــی داش خودکش
ــودم،  ــیده ب ــه آخــرش رس ــز کــردم چــون ب آوی
ــده  ــاد زن ــب زی ــا تعج ــا ب ــی ه ــه در خودکش البت

ــت. ــه داش ــرا نگ ــدا م ــدم و خ ــی مان م

چندین بار دست به خودکشی زدم، اما خدا خواست بمانم
گفتگوی خواندنی »حائر« با بیمار میبدی مبتال به ایدز به مناسبت روز جهانی ایدز

شــاید همــه مــا بــه ایــن موضــوع بــاور داشــته باشــیم کــه »ایــدز« یعنــی نشســتن بــه انتظــار »مــرگ«، و کســی کــه دارای ایــن بیمــاری مهلــک باشــد، زمــان کوتاهــی را بــرای زندگــی 
سراســر یــاس و ناامیــدی خــود فرصــت دارد. امــا هســتند کســانی کــه دچــار ایــن بیمــاری - کــه بــه دالیــل مختلفــی مــی تواننــد مبتــال شــده باشــند - هســتند ولــی زندگــی عــادی و 
روزمــره خــود را نیــز ادامــه مــی دهنــد. گفتگویــی کــه در ادامــه مــی خوانیــد، نشــان مــی دهــد کــه انســان مــی توانــد در بدتریــن شــرایط نیــز دســت بــه انقــالب بــر علیــه خــود بزنــد و 

بــا شکســِت ناامیــدی و بازگشــت از انحــراف، در مســیر درســت قــدم بــردارد.

ــر  ــت اگ ــن گف ــه م ــر ب دکت
ــی 9  ــی کن ــور زندگ ــن ط ای
ــتی.  ــده نیس ــتر زن ــاه بیش م
ــود،  ــراب ب ــدم خ ــت کب وضعی
بدنــم عفونــت داشــت، انگیــزه 
ــاک شــوم  ــود کــه پ ــن ب ام ای
و بمیــرم، چــون مــواد مخــدر 
ــرد ــی ک ــم نم ــز کاری برای نی
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در  مدرســه  دو  تنهــا   
مهرجــرد و فیروزآبــاد 
ــدام 5۰-  ــه هرک ــود ک ب
6۰ محصــل داشــتند و 
ــدی  ــوزان میب ــش آم دان
ــل در کالس  ــرای تحصی ب
ــه  ــت ب ــم می بایس شش

می رفتنــد. اردکان 

و االن چطور؟
بــا خانــم دیگــری در ســال 9١ ازدواج کــردم بــا 
ــا آگاهــی کامــل  خانمــی کامــا ســالم، کــه ب
از بیمــاری مــن نیــز وارد ایــن زندگــی شــدند. 
ــد. االن  ــل کــرده هســتند و لیســانس دارن تحصی

هــم جایــگاه کاری خوبــی دارنــد. 

چطــور کنتــرل شــده انــد؟ یعنــی 
ــدارد؟ ــان ن ــری برایت ــما خط ــاری ش بیم

بلــه، بــا ادامــه دادن فرایند درمــان و اســتفاده از 
دارو هــای خــاص، ویــروس در حــدی می رســد 
کــه دیگــر بــه بــدن و سیســتم ایمنــی بــدن نمی 
ــد و حتــی در حــد صفــر مــی  ــه بزن ــد ضرب توان
ــی  ــی کاری نم ــود دارد ول ــروس وج ــد، وی رس

توانــد بکنــد.

یعنی زندگی عادی را می گذرانید؟
عــادی و خیلــی بهتــر از عــادی و جالــب اینکــه 
انتقــال بیمــاری نیــز بــه حــد صفــر مــی رســد، 
ــورت  ــه ص ــص ب ــک متخص ــورت پزش ــا مش ب
طبیعــی بچــه دار شــدیم و بــدون اینکــه خانمــم 
ــم شــدیم  ــر ه ــک دخت ــوده شــود، صاحــب ی آل
ــم  ــرم و ه ــم دخت ــت. ه ــاله هس ــه االن دو س ک
همســرم ســالم و ســامت هســتند و خــدا را شــکر 

ــم. ــز داری ــی نی زندگــی بســیار خوب

ــام  ــادان گمن ــن معت ــروزه در انجم و ام
ــتید؟ ــال هس فع

بلــه، نمــی توانــم بگویــم مــن دیگــران را نجات 
مــی دهــم، چــون بــه هــر حــال کار بــه صــورت 
گروهــی و بــا همــکاری دیگــر دوســتان اســت، 
ــر  ــه 7۰ نف ــک ب ــورت نزدی ــر ص ــه ه ــی ب ول
رهجــو داشــته ام، 6 ســال در چنــد شــهر مســئول 
ــام  ــودم، پی ــا ب ــدان ه ــات زن ــزاری جلس برگ
ــه  ــه ب ــانی ک ــرای کس ــردم و ب ــی ک ــانی م رس
ــد جلســه مــی گذاشــتم. آخــر خــط رســیده بودن

و یک خاطره بگوئید؟
ــوش  ــرا در آغ ــد و م ــی آم ــه ای کس در جلس
ــرمنده ام  ــم ش ــه زد، گفت ــر گری ــت و زی گرف
ولــی نمــی شناســم، گفــت شــما ســه ســال قبــل به 
زنــدان آمــده بودیــد و صحبــت کردیــد، آن روز 
از ملحفــه زنــدان طنــاب دار درســت کرده بــودم و 
مــی خواســتم و مصمــم بودم شــب کــه همــه خوابند 
خــود را خــاص کنــم، وقتی شــما صحبــت کردید 
ــد  ــود را گفتی ــی خ ــرایط فعل ــرات و ش و خاط
ــه  تصمیــم گرفتــم تــرک کنــم، یــک ســال بعــد ب
صــورت معجــزه آســایی عفــو خــوردم، از زنــدان 
آزاد شــدم، االن ســر کارم و یــک دختــر نــه ماهــه 

ــز دارم... نی
ــن خاطــرات عمــرم  ــن خاطــره یکــی از بهتری ای

هســت.

لطفا در ابتدا خود را معرفی کنید؟
ــی  ــاج عل ــتاد ح ــد اس ــی، فرزن ــن نب ــده حس بن
رجــب زیلوبــاف. ســاکن بشــنیغان و متولــد ١۳۰7 

ــتم. هس

شــرایط اقتصــادی مــردم میبــد در زمــان 
ــود؟ ــه ب نوجوانــی و جوانــی شــما چگون

زندگــی در زمــان گذشــته خیلــی ســخت و 
مشــکل بــود. مــردم کســب و کار خوبــی نداشــتند 
و تنهــا پیشــه مــردم میبــد، زیلوبافــی بــود. وضــع 
زیلوبافــان در آن زمــان خیلــی خــوب نبــود. البتــه 
ــی  ــود و قیمت ــک و آب ارزان ب ــب و کار، مل کس
نداشــت. کاالهــا هــم نســبتا ارزان بــود امــا کســی 
تــوان خریــد آن را نداشــت چــون پــول نداشــتند 
ــردم  ــد. م ــی می کردن ــختی زندگ ــه س ــردم ب و م
ــوت  ــد. ق ــت می آوردن ــه دس ــذا ب ــختی غ ــه س ب
غالــب مــردم نــان جــو و نــان گنــدم بــود. آنهــا 
ــا  ــادی نداشــتند. از لحــاظ پوشــاک بچه ه ــول زی پ
در مضیقــه بودنــد. امــا الحمــدهلل روز بــه روز وضــع 
ــا  مــردم بهتــر شــده اســت. در آن زمــان مــردم ب
ــدا  ــکر خ ــی ش ــد ول ــی می کردن ــت زندگ زحم
ــان و  ــه زیلوباف ــی بقی ــود ول ــوب ب ــا خ ــع م وض
کشــاورزان میبــد بــه ســختی زندگــی می کردنــد.

ــی   وضعیــت میبــد در زمــان جنــگ جهان
دوم چگونــه بــود و آیــا مــوردی بــود کــه 
ــگ در  ــات آن جن ــر تبع ــه خاط ــردم ب م

ــوند؟ ــف ش ــنگی تل ــد از گرس میب
ــی  وضــع اقتصــادی ایــران در زمــان جنــگ جهان
دوم، اصــا خــوب نبــود و در ایــران قحطــی 
ــدم  ــان گن ــن زم ــود. در ای ــده ب ــترده ای آم گس
خیلــی ســریع گــران شــد و کســی تــوان خریــد 
نداشــت. حتــی مــردم گنــدم را قاچــاق می کردنــد. 
البتــه در زمــان جنــگ جهانــی انســانهای خیّــری 
بودنــد کــه بــه مــردم کمــک می کردنــد و بــرای 
ــیدند.  ــردم می بخش ــه م ــه آرد ب ــک کیس ــال ی مث
جنــگ جهانــی دوم خیلــی بــد بــود امــا بیشــتر از 
6 مــاه طــول نکشــید. مــا کارگــر داشــتیم از صبــح 
ــو  ــرم آرد ج ــا 5۰۰ گ ــرد ام ــب کار می ک ــا ش ت
بدســت مــی آورد. مخصوصــا گنــدم، قنــد و پارچــه 

بســیار گــران و نایــاب شــده بــود.

 ســطح ســواد و تحصیــل مــردم میبــد در 
زمــان قدیــم چگونــه بــود؟

از لحــاظ علمــی  ســطح ســواد مــردم پاییــن بــود و 
ــرد  ــه در مهرج ــا دو مدرس ــد. تنه درس نمی خواندن
ــود کــه هرکــدام 5۰- 6۰ محصــل  ــاد ب و فیروزآب
داشــتند و دانــش آمــوزان میبــدی بــرای تحصیــل 
ــد.  ــه اردکان می رفتن ــت ب ــم می بایس در کاس شش
ــتان  ــک دبیرس ــا ی ــد تنه ــاه در میب ــان ش ــا زم ت
ــد«  ــتان مفی ــمش »دبیرس ــه اس ــت ک ــود داش وج
ــع، شــاه دســتور  ــان موق ــرا هم ــه ظاه ــود و البت ب

کــه  بــود  داده 
دبیرســتان جدیــدی 

ــود. ــیس نش تأس
زمانــی  میبــد  در 
اولیــن  کــه 

ــلوغ  ــتان ش ــت دبیرس ــه رف ــه مدرس ــرمان ب پس
بــود و مــا مجبــور شــدیم یــک نمایندگــی دیگــر 
دبیرســتان مفیــد در میبــد بگیریــم. بعــد از گرفتن 
ــیس  ــازه تأس ــد و اج ــران آمدن ــی از ته نمایندگ
ــم  ــن تصمی ــد. بنابرای ــا ندادن ــه م ــتان ب دبیرس
گرفتیــم همزمــان بــا جشــن 4 آبــان کــه در شــعبه 
اول دبیرســتان مفیــد برگــزار می شــد، بــه همــراه 
ــایی و  ــود یاس ــی، محم ــان نخع ــرانمان و آقای پس
ــه  ــوولین را وادار ب ــدی، مس ــا میرمحم ــید رض س
ــم. در  ــتان دیگــر کنی ــا تأســیس دبیرس ــت ب موافق
آن شــب، پســر آقــای رضــا صادقــی متنــی نوشــتند 
و درحضــور روســای آمــوزش و پــرورش اردکان، 
رئیــس  از  مســووالن  و  ژاندارمــری  و  دادگاه 
ــرورش خواســتار تأســیس دبیرســتان  آمــوزش و پ
ــرد.  ــام ک ــتان را اع ــن دبیرس ــتقال ای ــد و اس ش
ــدم  ــت: ع ــرورش اردکان گف ــوزش و پ ــس آم رئی
تأســیس دبیرســتان دســتور شــاه اســت و بــه هیــچ 
ــد  ــود و بع ــاح نش ــازه ای افتت ــتان ت ــوان دبیرس عن
ــی در  ــاس روحان ــا لب ــی ب ــی خلیل ــیخ عل ــاج ش ح

ــر  ــت دیگ ــت و در دس ــرآن گرف ــت ق ــک دس ی
عکــس شــاه خبیــث را و گفــت: آقــای رئیــس اول 
ــه  ــد ب ــم و بع ــوگند می ده ــرآن س ــه ق ــما را ب ش
ایــن اعلــی حضــرت کــه اســتقال ایــن دبیرســتان 
را امشــب اعــام کنیــد!! بــا ایــن ترفنــد، او رئیــس 
ــه  ــرد ب ــرم ک ــرورش اردکان را ن ــوزش و پ آم
ــت:  ــرورش گف ــوزش و پ ــس آم ــه رئی ــوری ک ط
ــا ایــن ملــت  ــم در مواجهــه ب مــن چطــور می توان
ــت  ــتور اس ــم دس ــا بگوی ــته آنه ــن خواس ــه ای ب
ولــو اینکــه برکنــار شــوم و امشــب اســتقال ایــن 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــم و ب ــام می کن ــتان را اع دبیرس
ایــن »دبیرســتان نوبنیــاد« افتتــاح شــد و زمیــن آن 

ــد. ــداری ش ــر خری ــط دو خیّ توس

 آب و هوای قدیم میبد چگونه بود؟
ــر  ــته پیش ت ــان گذش ــد در زم ــوای میب آب و ه
ــادی در آن  ــمه های زی ــود و چش ــوب ب ــی خ خیل
ــان و  ــمه های جوش ــت چش ــه عل ــود و ب ــاری ب ج
قنات هــای پــرآب میوه هــای بــا کیفیتــی در 
میبــد بــود امــا هرکســی چنیــن میوه هایــی 
ــاغ و  ــه ب ــی ک ــداد اندک ــن تع ــت و همی نداش
ــرورش  ــی پ ــی خوب ــات داشــتند میوه هــای خیل قن
ــق  ــیاری از مناط ــا در بس ــن میوه ه ــد. ای می دادن
ــود.  ــاد ب ــم زی ــاران ه ــرف و ب ــد و ب ــادر می ش ص
ــه  ــی ب ــا بارندگ ــته اص ــاف گذش ــون برخ اکن
ــود  ــته وج ــمانی در گذش ــزوالت آس ــدازه ن ان
نــدارد. بــه یــاد دارم در یــک دوره ای در زمســتان 
بارندگــی بــرف تــا نــوروز ادامــه داشــت کــه بــه 
ــی  ــار بارندگ ــتان 5- 6 ب ــن در زمس ــور میانگی ط
ــی  ــی در پ ــرف داشــتیم. در یــک ســال ١6 روز پ ب
بــاران آمــد و همــه شــهر از ســیل بــاران پــر شــد 
ــرد  ــراب ک ــنیغان را خ ــای بش ــمتی از خانه ه و قس
ــار دیگــر  ــک ب ــر شــد. ی ــا همگــی پ و آب انباره
ــه  ــیل را ب ــیر س ــه مس ــا اینک ــد و ب ــیل آم ــم س ه
ســمت باغ هــا بازکردیــم، امــا خســارتهای زیــادی 

ــارآورد. ــه ب ب

ــاده  ــاق افت ــد اتف ــم در میب ــه ه ــا زلزل آی
ــود؟ ب

خیلــی کــم اتفــاق افتــاده تقریبــا دو الــی ســه بــار 
ــب  ــه تخری ــاختمان های کهن ــد و س ــه آم زلزل
شــد. امــا یــادم هســت طوفــان شــدیدی در یکــی از 
ــادی  ــام منشــاد کــه بابی هــای زی ــزد بن مناطــق ی

داشــت آمــد.

آیا در میبد هیچ گاه قحطی آمد؟
ــود  ــی ب ــی دوم قحط ــگ جهان ــان جن ــا در زم تنه
مــا یــک شــاگرد داشــتیم کــه مــادرش در منــزل 
ــراد ثروتمنــد کار می کــرد. ســال قحطــی کــه  اف
شــد 4۰۰ گــرم جــو مــزد فعالیــت وی از صبــح تــا 
غــروب بــود و پــدر مــن نیــم کیلــو جــو دریافــت 
ــش  ــادر و پدرزن ــه م ــی  ک ــا هنگام ــرد ام می ک
ــد  ــت و چن ــا می رف ــه صحراه ــد، ب ــوت کردن ف
ــک  ــرد. او ی ــه می ب ــه خان ــد و ب ــدر می چی چغن
ــت  ــر طاق ــه دیگ ــت ک ــن گف ــرادر م ــه ب روز ب
ــتی  ــا تنگدس ــد ب ــه فرزن ــتن س ــا داش ــدارد ب ن
ــه  ــان ک ــدرم ۳5 توم ــن پ ــد بنابرای ــی کن زندگ
درآن زمــان پــول زیــادی بــود بــه او داد و ســپس 

ــر شــد... ــد وضعــش بهت ــت و بع ــزد رف ــه ی ب

ادامه در ماهنامه بعد...

گفتگوی تاریخ شفاهی میبد با حاج حسن نبی میبدی یکی از قدیمی ترین زیلوبافان معاصر )بخش اول(

در زمان قدیم، میبد دارای چشمه های جوشان و قنات های پر آب بود
گــروه تاریــخ شــفاهی میبــد در تاریــخ ١7/ 9/ 9١ بــا یکــی از قدیمــی 
تریــن زیلوبافــان معاصــر میبــد گفتگــوی بســیار جالبــی را انجــام داده 
اســت. وی از جملــه کســانی اســت کــه اولیــن موتــور بــرق را بــه میبد 
آورد و از قاریــان خــوش صــدا و ســنتی قــرآن در میبــد نیــز محســوب 
مــی شــود. اطاعاتــی کــه ایــن پیرمــرد باصفــا در جریــان گفتگــوی 
ــه منطقــه جغرافیایــی محــل  پیــش رو ارائــه مــی کنــد بیشــتر ناظــر ب
ســکونت وی )بشــنیغان(و محــات اطــراف آن اســت. صفــا و صمیمیــت 
ــن  ــمند او ای ــات ارزش ــدی و اطاع ــی میب ــن نب ــاج حس ــای ح آق
مصاحبــه را گیــرا و شــیرین کــرده اســت. در ادامــه اولیــن بخــش از 

ایــن مصاحبــه را مــی خوانیــد:
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تقدیر ترامپ از عربستان بخاطر کاهش قیمت نفت!

میدان شهرداری و بقعه خواجه رشیدالدین میبد

حضور سگ در یک ماشین در فرمانداری میبد!                    منبع: محمودآباد ما
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آیا استخاره برای ازدواج جائز است؟
 

رهبــر انقــاب: ســعی کنیــد بــرای انجــام کارهای 
خــود ابتــدا تأمــل و دقــت کنــد و بــا فکــر کردن 
راه حــل مناســب را پیــدا کنیــد و چنانچــه از ایــن 
طریــق بــه نتیجــه نرســیدید، بــا انجــام مشــورت 
خــود را از تحیـّـر خــارج کنیــد و اگــر از طریــق 
مشــاوره بــا اهــل فــن و خبــره در آن مــورد نیــز 
بــه نتیجــه نرســیدید و همچنــان بــر تحیــر باقــی 
ــر  ــد؛ در ه ــتخاره می رس ــه اس ــت ب ــد، نوب ماندی
ــتخاره  ــه اس ــل ب ــرعی در عم ــزام ش ــورت ال ص
ــر خــاف آن  ــر اســت ب ــی بهت ــدارد ول وجــود ن

عمــل نشــود.

قال رسول ا... )ص(:
اســت کــه  برکــت زن آن  نشــانه هــای  از 
خواســتگاریش بــی تکلــف و آســان انجــام گیــرد.
کنز العمال، ج ١6، ص ۳22، ح 4472١

چنــدی پیــش و در جریــان جهانــی شــدن زیلــو، 
دو جلــد کتــاب کــودکان رونمایــی شــد کــه در 
آن از یکــی از فعالیــن میــراث فرهنگــی میبــد بــه 
ــرده شــده  ــام ب ــران« ن ــوی ای ــدر زیل ــوان »پ عن

اســت.
معمــوال در فرهنــگ عامــه از اولیــن  پایه گــذاران 
هــر علــم یــا صنعــت و فنــاوری بــه عنــوان پــدر 
ــن  ــود و ای ــرده می ش ــام ب ــته ن ــادر آن رش ــا م ی
ــوال  ــوژی معم ــم و تکنول ــمی در عل ــب غیررس لق
ــتین   ــرای نخس ــه ب ــود ک ــی ش ــرادی م ــامل اف ش
ــه ای را  ــا نظری ــا کشــف ی ــداع، اختــراع ی ــار اب ب
ــه در  ــذاری  چ ــن نام گ ــد و چنی ــی کرده ان معرف
مقیــاس جهانــی و چــه در مقیــاس بومــی در اغلــب 
زمینه هــای غیرعلمــی ماننــد »زیلــو« خیلــی 

پذیرفته شــده نیســت. 
زیلــو، حاصــل تــاش مردمــان مــا در طــول تاریخ 
مــی باشــد کــه تــا امــروز نیــز ادامــه دارد و چــه 
بهتــر کــه فــرد خاصــی، هــر چنــد زحمت کــش و 

دغدغه منــد، را بــا چنیــن لقبــی مشــخص نکنیــم.

هنری

استفتائات

پدر زیلوی ایران؟!حدیث

حکم استخاره ازدواج

خواستگاری آسان

اســت  ســال  دو  نیمــا 
ازدواج  ســالروز  کــه 
خــود بــا ســارا را در 
گوشــه ای از ندامتــگاه جشــن مــی گیــرد و 
ــوقه اش  ــا معش ــود ب ــیرین خ ــرات ش ــاد خاط ی
مــی افتــد! شــب مراســم عقــد، مهریــه ١2۰ ســکه 
ــه را  ــان کــه چــه کســی مهری ــه اطرافی ای و جمل
ــی  ــاد م ــه ی ــه اســت را ب داده و چــه کســی گرفت
ــه  ــاد برگــه هــای احضاری ــه ی ــان ب آورد و در پای
ــد طــی  ــد کــه ســارا در دوران عق دادگاه مــی افت
ــه  ــه، اقام ــه و نفق ــه مهری ــت مطالب ــه دادخواس ارائ
ــت  ــا آن، دادخواس ــل ب ــود و او در تقاب ــرده ب ک
تقســیط مهریــه و الــزام بــه تمکیــن ارائــه داده بود. 
دادخواســت تمکیــن وی بــه دلیــل عــدم پرداخــت 
مهریــه به قــرار عــدم اســتماع منتهی و دادخواســت 
تقســیط هــم بــا پرداخــت هــر چهــار مــاه یک ســکه 
بهــار آزادی بــه نفــع وی ختــم بــه خیــر شــده بود، 
امــا پــس از تعطیــل شــدن کارخانــه ی محــل کار و 
ــار  ــای به ــکه ه ــن س ــت ای ــی پرداخ ــدم توانای ع
ــار  ــس و گرفت ــز حب ــزی ج ــرای او چی آزادی، ب

ــت!  ــی نداش ــگاه در پ ــد ندامت ــدن در بن ش
ــراوان  ــابه ف ــای مش ــه ه ــتان نمون ــن داس آری ای
دارد کــه کــم و بیــش خبــر آن از گوشــه و کنــار 
ــای آن  ــد و مبن ــی رس ــوش م ــه گ ــهر ب ــن ش ای
نیــز قوانیــن جــاری کشــور مــی باشــد کــه مــردم 

ــد.    ــی از آن ندارن ــاع چندان ــوالً اط اص

بــه موجــب مــاده ١۰82 قانــون مدنــی »بــه مجــرد 
ــکاح، زوجــه مالــک کل مهــر مــی  وقــوع عقــد ن
ــی  ــل و تصرف ــه دخ ــر گون ــد ه ــی توان ــود و م ش
ــی  ــا م ــه تنه ــه ن ــن رو زوج ــد« از ای در آن بنمای
ــود  ــر خ ــد ازدواج کل مه ــردای روز عق ــد ف توان
را مطالبــه نمایــد بلکــه بــه موجــب قانــون مدنــی 
ــود،  ــه خ ــول کل مهری ــان وص ــا زم ــد ت می¬توان
ــتفاده  ــس اس ــق حب ــام ح ــا ن ــری ب ــق دیگ از ح
نمایــد و انجــام وظایــف زناشــویی خــود از جملــه 

ــت کل  ــه پرداخ ــوط ب ــترک را من ــی مش زندگ
ــه  ــد ب ــه می توان ــع زوج ــد. در واق ــر نمای مه

ــس  ــق حب ــتناد ح اس
ادای  پایــان  و تــا 

کل مهریــه هــر چنــد تقســیط شــده باشــد 
ــه  ــاط ادام ــن اقس ــال ای ــالیان س ــد س ــر چن و ه
داشــته باشــد، از تمکیــن و آغــاز زندگــی مشــترک 
خــودداری نمایــد. در ایــن راســتا حقــوق زوجــه به 
اینجــا ختــم نمی شــود و مــی توانــد در ایــن دوران 
ــه  ــه هم ــد. البت ــز بنمای ــه نی ــه نفق ــوهر مطالب از ش
ــتفاده(  ــوء اس ــاً س ــا بعض ــتفاده )ی ــار و اس ــن آث ای
ــه  ــرای زوج ــذار ب ــه قانونگ ــوق ک ــن حق از ای
ــی اســت  ــه زمان ــوط ب ــت مرب ــه اس در نظــر گرفت

کــه مهریــه بــه صــورت عندالمطالبــه شــرط شــده 
باشــد؛ همــان گونــه کــه عمدتــاً در عــرف جامعــه 
ــیاری از  ــع بس ــت. در واق ــورت اس ــن ص ــه ای ب
ــی پیرامــون  ــات حقوق ــات مشــکات و اختاف اوق
ــد  ــن عق ــه طرفی ــت ک ــن اس ــی از ای ــه ناش مهری
ــود را  ــه خ ــته مهری ــا نواخواس ــته ی ازدواج، خواس
بــه صــورت عندالمطالبــه در قــرارداد ازدواج شــرط 

ــد.  ــرده ان ک
ــه را  ــوان مهری ــادگی می ت ــه س ــال ب ــن ح در عی
ــرط  ــتطاعه ش ــورت عنداالس ــه ص ب
نمــود بــه ایــن معنــی کــه زوجــه 
ــی مهریــه خــود  مــی پذیــرد زمان
ــه  ــد ک ــه نمای را مطالب
شــوهر وی توانایــی و 

اســتطاعت مالــی مبنــی بــر پرداخــت آن را داشــته 
ــاً حــق مطالبــه آن را  باشــد و تــا قبــل از آن قانون

نداشــته باشــد. 
ــوهر از  ــه ش ــه ک ــان گون ــاس هم ــن اس ــر ای ب
ــه  ــر ذم ــه را ب ــود مهری ــت خ ــر و محب روی مه
مــی گیــرد، زوجــه هــم متقابــًا مِهــر او را پاســخ 
ــه  ــوط ب ــود را من ــه خ ــه مهری ــد و مطالب ــی ده م
ــن  ــد و از او ای ــی کن ــوهر م ــی ش ــی مال توانای

ــود را  ــه خ ــه مهری ــد ک ــی کن ــام م ــاً  اع تلویح
ابــزاری بــرای ســوء اســتفاده احتمالــی در آینــده 

ــد داد.  ــرار نخواه ق
بنابرایــن مطالبــه مهریــه مــی توانــد بــه دو صورت 
عندالمطالبــه و عنداالســطاعه شــرط شــود. در صورت 
اول بــه همــراه مالکیــت کل مهــر، حقــوق دیگــری 
ــی  ــاد م ــه ایج ــرای زوج ــس ب ــق حب ــون ح همچ
ــوق،  ــن حق ــا از ای ــتفاده نابه ج ــاً اس ــود و بعض ش
تیشــه ای بــر نهــال خانــواده خواهــد بــود کــه بــه 
ــن رو  ــود. از ای ــد ب ــاح نخواه ــل اص ــادگی قاب س
مــی تــوان بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکات از 

شــرط دوم اســتفاده کــرد. 
ــر  ــک مه ــه مال ــه زوج ــر چ ــورت اگ ــن ص در ای
ــا  ــت ام ــت آن اس ــون پرداخ ــوهر مدی ــده و ش ش
ــن  ــه ای ــی زوج ــا، زمان ــت ت ــن اس ــر ای ــق ب تواف
ــد کــه شــوهر  ــه نمای ــی خــود را مطالب حــق قانون

ــت آن را دارد.  ــی پرداخ توانای
البتــه اگــر کل مهریــه بــه صــورت عنداالســتطاعه 
شــرط شــود ممکــن اســت اســباب ســوء اســتفاده 
ــت ادای  ــی جه ــچ تاش ــچ گاه هی ــود و هی زوج ش
ــن اســت کــه  ــه ای ــذا راه میان آن نداشــته باشــد ل
بخــش اندکــی از مهریــه بــه صــورت عندالمطالبــه 
و مابقــی آن بــه صــورت عنداالســطاعه شــرط شــود 
ــر  ــوب ت ــو مطل ــه نح ــوهر ب ــوق زن و ش ــا حق ت
حفــظ و آرامــش هــر دو طــرف بــه نحــوی تامیــن 

شــود.

سکه های بهار آزادی در زمستان حبس!
دکتر نصرا... جعفری، 

عضو هیات علمی گروه 
حقوق دانشگاه میبد


