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ــیاری از  ــه بس ــت ک ــی اس ــت، نعمت امنی
مــا مادامیکــه از آن برخورداریــم قــدر 
ــه طــور  ــن کــه آن را ب ــا همی ــم ام آن را نمی دانی
ــه  ــازه متوج ــم، ت ــی از دســت دادی ــا جزئ ــی ی کل
ــاید  ــی -و ش ــت حیات ــک نعم ــد ی ــویم فاق می ش

حیاتی تــر از تمــام نعمتهــا- شــده ایم.
ــرزداران  ــوری های م ــف سلحش ــه لط ــه ب اگرچ
ــیار  ــت بس ــی، امنی ــی و اننظام ــای امنیت و نیروه
ــا  ــت ام ــده اس ــا ش ــور حکمفرم ــی در کش باالی
در کمــال تاســف در ســال های اخیــر شــاهد 
ــا  ــی ب ــات سیاس ــی جریان ــه برخ ــتیم ک آن هس
ــخر  ــه تمس ــلبریتی ها ب ــدودی از س ــکاری مع هم
ــد و  ــت پرداخته ان ــن نعم ــمردن ای ــک ش و کوچ
ــتانی«  ــت گورس ــون »امنی ــی چ ــا کلیدواژه های ب
و »عوضــش امنیــت داریــم« بــه مصــاف آن 

رفته انــد!
امــروز مــردم بســیاری از کشــورهای دنیــا در 
حســرت یــک شــب آرامــش می ســوزند و آرزوی 
اصلی شــان امنیــت اســت و شــاید مــردم مظلــوم 
ــن  ــان ای ــان جه ــایر مردم ــش از س افغانســتان بی
ــن  ــت در ای ــدان امنّی ــد. فق ــاس را درک کنن احس
کشــور باعــث شــده جمهــوری اســامی ایــران در 
ــی  ــل توجه ــداد قاب ــان تع ــر، میزب ــای اخی دهه ه
ــان  ــتانی و خانواده هایش ــز افغانس ــرادران عزی از ب
باشــد و شهرســتان میبــد هــم بــه ســهم خــود در 

ــد. ــش می کن ــای نق ــی ایف ــن میزبان ای
ــه  ــرد ب ــگ ولگ ــک س ــه ی ــر حمل ــرا خب ــا اخی ام
ــر  ــت و تاث ــد به ــاکن میب ــتانی س ــودک افغانس ک
پــی داشــت و  را در  از همشــهریان  بســیاری 
ــک  ــار ی ــی، این ب ــه قربان ــل اینک ــه دلی ــه ب البت
افغانســتانی بــود و مباشــر ایــن فاجعــه نیــز 
ــدان در  ــرا چن ــن ماج ــر ای ــد، خب »ســگ«ها بودن

ــد.  ــده نش ــد دی ــای میب ــارج از مرزه خ
ــودک 6-7  ــک ک ــه ی ــود ک ــرار ب ــن ق ــرا از ای ماج
ــا  ــراه ب ــه هم ــر ک ــام یاس ــه ن ــتانی ب ــاله افغانس س
ــرد  ــی می ک ــداری زندگ ــک مرغ ــواده اش در ی خان
ــان  ــه در هم ــش ک ــه عموی ــه خان ــن ب ــرای رفت ب
اطــراف قــرار داشــت از خانــه خــارج می شــود 
ــوم  ــورد هج ــش م ــه عموی ــری خان ــا در 10 مت ام
ــکل  ــه ش ــگ ها ب ــرد و س ــرار می گی ــگ ق ــد س چن
ــش را  ــد و جان ــل را می َدرن ــن طف ــیانه ای ای وحش

می گیرنــد.
ــرای  ــئولین ب ــی مس ــر، برخ ــن خب ــار ای ــا انتش ب
اینکــه از هجــوم افکارعمومــی در امــان بماننــد 
ــه  ــوند ک ــی می ش ــع مدع ــی خــاف واق در اظهارات
ــی  ــد! ادعای ــرگ بوده ان ــده گ ــه کنن ــات حمل حیوان
کــه فــوراً بــا واکنــش اســتاد محمــود بناپــور )فعــال 
سرشــناس محیــط زیســت اســتان( مواجــه شــد و او 
ایــن ادعــا را تکذیــب کــرد و البتــه متولیــان امــر از 
جملــه اداره محیــط زیســت، هــم خیلــی زود از کنــار 

ــد.  ایــن ماجــرا عبــور کردن
ــه  ــاالن جبه ــی از فع ــر جمع ــن ام ــا ای ــوازی ب م
ــه  ــد ک ــتان میب ــاب اســامی شهرس فرهنگــی انق
ــدار  ــه دی ــر شــدند ب ــن ماجــرا متاث ــه شــدت از ای ب
بــا خانــواده ایــن طفــل شــتافتند و در جریــان ایــن 
ــخ دیگــری هــم  ــد متوجــه مســائل بســیار تل بازدی
شــدند؛ از جملــه آنکــه ایــن خانــواده حتــی بضاعــت 
ــرای فرزندشــان را  ــم ب ــک مراســم خت ــزاری ی برگ

هــم نداشــتند.
ــه کار  ــت ب ــهر دس ــی ش ــان انقاب ــن جوان بنابرای
شــدند و در درجــه اول یــک مراســم یادبــود بــزرگ 
بــرای ایــن طفــل مظلــوم در مهمانشــهر افغــان آبــاد 
ــتقبال  ــا اس ــم ب ــن مراس ــد و ای ــزار کردن ــد برگ میب
ــا و افغانســتانی های ســاکن  بســیار خــوب میبدی ه

ــه  ــّنی مواج ــیعه و س ــون ش ــه و روحانی ــن منطق ای
شــد و تــا حــّدی بــار غــم ایــن پــدر کاســته شــد.
آقــا  –شــیر  طفــل  پــدر  بازدیــد،  همــان  در 
اســحاق زهی- فقــط یــک درخواســت از کلیــه 
مــردم و مســئولین و هموطنانــش داشــت و آن 
ــرای  ــا مهمانشــهر ب ــه در شــهر ی اینکــه یــک خان
او مهّیــا کننــد؛ چــرا کــه او در یــک بیغولــه 
ــد  ــاق همســر و شــش فرزن ــه اتف ــان ب وســط بیاب
خردســالش کــه یکــی از آن هــا طعمــه ســگ شــد، 

می کنــد.  زندگــی 
نیســت، حقــوق  بیمــه  آن کــه  بــر  او عــاوه 
ــد  ــد و از بع ــت می کن ــم دریاف ــی ه ــیار پایین بس
ــداوم  ــای م ــراری  و نگرانی ه ــا بیق ــه ب از آن فاجع
آنــان  چــون  می گذرانــد،  روزگار  همســرش 
ــر  ــی دیگ ــه یک ــد ک ــال می دهن ــه احتم ــر لحظ ه
از فرزندانشــان طعمــه ایــن حیوانــات وحشــی 
ــور و بســیاری از  ــی کــه اســتاد بناپ شــوند؛ حیوانات
کارشناســان معتقدنــد بــه بیمــاری »هــاری« مبتــا 
هســتند و طبــق نقــل وی در هفته هــای اخیــر 
مشــاهده شــده کــه ایــن ســگ ها چندیــن بــار بــه 

ــته اند. ــل بازگش ــدن طف ــته ش ــل کش مح
جبهــه فرهنگــی میبــد بــه اتفــاق اســتاد بّناپــور در 
جهــت تامیــن یــک منــزل مســکونی پیگیری هــای 
را از مســئوالن فرمانــداری و دادســتان محتــرم 
ــل آورد  ــه عم ــهر، ب ــان مهمانش ــی از متولی و برخ
امــا هنــوز عمــًا اتفاقــی نیفتــاده و ایــن زوج 
افغانســتانی بــا 5 طفــل صغیــر در بیابان هــای 
ــد روزگار  ــول میب ــه گران ــروی کارخان ــع در روب واق
ــم  ــا ه ــن روزه ــد و ای ــختی می گذرانن ــه س را ب
ــا بیماری هــای متعــدد  شــیرآقا و هــم همســرش ب

ــد! ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج دس
جالــب اینجاســت کــه زمانــی کــه یاســر زنــده بــود، 

ــرادرش  ــراه ب ــه هم ــح او را ب ــرروز صب ــیرآقا ه ش
ــرمای  ــرد و در س ــه ای می ک ــور قراض ــوار موت س
ــس از  ــان را پ ــتان آن ــز و زمس ــوز پایی استخوان س
طــی 10 کیلومتــر به مدرســه مهمانشــهر می رســاند 
امــا حــاال او صبح هــا یــک سرنشــین بیشــتر نــدارد 
و البتــه می گویــد بعضــی صبح هــا کــه هــوا خیلــی 
ــم و  ــدم را می زن ــه فرزن ــد مدرس ــت قی ــرد اس س

ــم! ــی نمی کن ــی را ط ــیر طوالن ــن مس ای
ــن  ــواده اش در همی ــخ »شــیرآقا« و خان ــراژدی تل ت
می خــورد؛  رقــم  دارد  میبدی هــا  مــا  نزدیکــی 
ــه  ــا روزان ــا و کارگاه ه ــوه کارخانه ه ــه انب ــی ک جای
ــی  ــد. جای ــروت می کنن ــد ث ــان تولی ــا توم میلیارده
ــا  ــد ام ــه انســان ها باش ــن هم ــود مأم ــرار ب ــه ق ک
حــاال خانــواده ای در نزدیکــی مــا زندگــی می کننــد 
کــه بــرای فــرار از جنــگ و ناامنــی اینجــا را 
انتخــاب کردنــد و در اینجــا هــم بــه خاطــر قصــور 
ــاز هــم احســاس  مســئولین و غفلــت مــا مــردم، ب

امنّیــت نمی کننــد. 
حتــی  و  میبــد  مــردم  اکثرّیــت  اگرچــه 
ــد در ســایه آرامــش و  افغانســتانی های ســاکن میب
ــی  ــای زندگ ــر کشــور از حداقل ه ــم ب ــت حاک امنّی
و  امثــال شــیرآقا  مادامی کــه  امــا  برخوردارنــد 
ــد  ــی می کنن ــا زندگ ــایگی م ــواده اش در همس خان
مــا نمی توانیــم بــه عنــوان یــک مســلمان از کنــار 
ایــن ماجــرا رد شــویم، چــرا کــه رســول اعظم)ص( 
فرمــود: هــر کســی کــه صبــح کنــد و اهتمامــی بــه 
ــت. ــلمان نیس ــد، مس ــته باش ــلمانان نداش ــور مس ام
ای کاش میبدی هــا هّمــت کننــد تــا ســرپناهی 
حداقلــی و ضروریــات زندگــی بــرای ایــن خانــواده 
مظلــوم و رنج کشــیده آمــاده شــود تــا این بــار هــم 
ــور  ــام کش ــی در تم ــه نیک ــا ب ــد و میبدی ه از میب

یــاد شــود.

تراژدی »  شیرآقا«
بیخ گوش میبـدی ها

ــتانی  ــر افغانس ــحاق زهی مهاج ــیرآقا اس ش
ــا  ــن روزه ــواده اش، ای ــد و خان ــاکن میب س
عــاوه بــر مصیبــت کشــته شــدن فرزنــدش، 
یاســر، توســط ســگهای ولگــرد با مشــکات 

ــد؛ ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــددی دس متع
 آن هم بیخ گوش ما میبدی ها!

روایتی شنیدنی از نحوه برگزاری 
انتخابات در میبِد پیش از انقالب !

به حفظ و حراست بناهای تاریخی 
میبد اصال توجهی نمی شود

کتاب "فتنه تغلب" روایتی از متن و 
فرامتن فتنه 88 منتشر شد
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لطفاً خودتان را معرفی کنید؟
علـی زارعـی متولـد 42 و اهل محلـه محمودآبـاد میبد 
هسـتم. ابتـدا کارمنـد اسـتانداری یزد بودم و سـپس در 
تأمیـن اجتماعـی به کار مشـغول شـدم که از سـال 91 

بازنشسـتگی  بـا  همزمـان  و 
توریسـت  راهنمـای  رسـمًا 

هسـتم.
سـال  از  را  تورلیـدری  البتـه 
70 آغـاز کـرده ام و مثـا در 
زیارتـی  هیئت هـای  قالـب 
بـرای کشـور سـوریه بـا یک 
سـمت  از  اتوبـوس  دو  یـا 
ولـی  می رفتیـم.  ترکیـه 
کـه   90 سـال  آذر  پایـان  از 
زبـان  بـا  گردشـگری  کارت 
را  کارم  گرفتـم  را  انگلیسـی 
با عنـوان راهنمایی توریسـت 
آغـاز کـردم هـم داخـل ایران 
و داخـل یـزد و هـم تورهایی 
متعـددی  کشـورهای  در  را 
داشـته ام و در مجمـوع به 27 
کشـور مسـافرت کرده ام و در 
حـال حاضـر نیـز تورهایی به 

سـمت میبـد، خرانـق، چک چـک، کرمـان، اصفهـان و 
می بـرم.  ... و  کاشـان 

فعالیـت شـما در ارتبـاط بـا موسسـه خاصی 
در کشـور اسـت یـا خیر؟

در ایـن مـورد بگذاریـد کمـی توضیـح دهـم. بـه لحاظ 
سـابقه طوالنـی و تورهـای زیـادی کـه اجـرا داشـتم، 
هـر تـوری اجـرا می کنـم در مـورد زبان یـا نحـوه ارائه 
اطاعاتـی کـه می دانسـتم، از گردشـگران نظرخواهـی 
هـم  خودمـان  رانندگـی  مـورد  در  حتـی  می کنـم 
نظرخواهـی می کنیـم. در ایـن صورت هم اصـواًل وقتی 
ایـن مـدل گردشـگر بـه ایـران می آیـد خـودش تماس 
می گیـرد و برنامه گردشـگری خـود را انتخـاب می کند. 
یکـی نیـز از طریـق هتلـی هسـت کـه در یـزد ارتبـاط 
دارم، فـروش تورهـای خارجـی آنجـا نیـز دسـت مـن 
اسـت و توریسـت هایی کـه وابسـته به توری نیسـتند را 
صحبـت کـرده و جـذب می کنیـم و مسـیرها و ضوابـط 
خود را برایشـان کامًا تشـریح می کنیـم. در کل بگویم 
بـا آژانـس خاصـی ارتبـاط نـدارم و مـدل کار تورلیدری 

بنـده این گونـه اسـت.
نیـز  برخـی  و  نیسـتند  هـم  مثـل  همـه  لیدرهـا  تـور 
امتیازهـای خاصـی دارنـد و یـا می تواننـد کسـب کنند. 
مثـًا مجوزهایـی دارند کـه می توانند تورهـای VIPرا 
اجـرا کننـد، مثًا سـفیران مختلف کشـورها را می توانند 
پشـتیبانی کننـد. یکـی از افرادی که در حـال حاضر این 

مجـوز را دارد بنده هسـتم.

نقطه ضعف هـای صنعـت گردشـگری در میبد 
را در چـه چیزهایـی می بینید؟

ضعفـی کـه مـن در میبد و اسـتان یزد دیدم در بخشـی 
مربـوط بـه ضعـف مدیریتـی مـی باشـد. همیـن چنـد 

روز پیـش در میبـد بـه همـراه همسـرم بـه چنـد هتـل 
معـروف میبـد رفتیـم. در یکـی از آنهـا  اول بـه یکـی 
از همیـن هتل هـای سـنتی رفتیـم کـه در موقـع ورود 
خانـم و آقایـی را دِر ورودی دیدیـم کـه نشسـته بودند، 

بـا ورود مـا، آن خانـم و آقـا بـا خونسـردی فقـط نـگاه 
کردنـد و گفتنـد کـه اگـر غـذا می خواهیـد فعـًا آمـاده 
نیسـت و سـاعت 7 بیاییـد. در هتـل دیگـر،  بـا اینکـه 
تابلویـی مبنـی بر تعطیلی هتل زده نشـده بـود، به علت 
تعمیـرات خـارج از سـرویس دهـی مناسـب بـود و در 
سـومی اصـا کسـی به سـراغ ما نیامـد که درخواسـت 

مـا را بشـنود و رسـیدگی کنـد.

انـگار کـه من توریسـت بـودم حـاال خارجی یـا داخلی، 
ایـن نـوع برخـورد نشـان می دهد کـه مدیریتـی در این 
موضـوع نداریـم و اصـوال اهمیتـی بـه موضـوع مدیریت 
کردن نیروهای تحت امر در این اماکن داده نشـده اسـت.

ضعـف کار در محور مدیریـت را در چه چیزی 
؟ می بینید

میبـد  کـه  می دهـد  دسـت به هم  عامـل  چنـد  ببینیـد، 
چنـد  کـه  می بیننـد  برخـی  باشـد.  داشـته  بوم گـردی 

اتوبـوس تـور کنـار شاه عباسـی یـا ناریـن قلعه ایسـتاده 
و فکـر می کننـد بـوم گـردی بزننـد تـا ایـن جمعیـت 
توریسـت را جـذب کننـد و درآمـدی هم داشـته باشـند 
در حالـی کـه اینجـا نیاز به تخصـص نیز هسـت. دیگر 
بـه ایـن فکـر نمی شـود کـه 
ایـن توریسـت ممکـن اسـت 
حتـی  و  باشـد  آمـده  گـذرا 
و  نخـرد  آب معدنـی  یـک 
برونـد. یـک لیدر همـراه این 
توریسـت هسـت کـه در هـر 
شـهر بنـا بـه برنامـه ای کـه 
شـده،  ریختـه  آن هـا  بـرای 
بـه  و  می کننـد  گـردش 
کشـور  مختلـف  مکان هـای 
می رونـد و ایـن بسـتگی بـه 
آژانسـی دارد که توریسـت با 

دارد. قـرارداد  آن هـا 
بگویـم  می توانـم  به نوعـی 
روی  چشمشـان  برخـی 
و  می شـود  بسـته  حقیقـت 
فقـط ظاهـر کار را می بیننـد. 
صـادق  امـام  قـول  بـه 
می فرمایند:  کـه  علیه السـام 
وقتـی عاشـق چیـزی می شـوید چشـم شـما روی آن 

می شـود. بسـته 
تعـداد زیـاد بـوم گـردی باعـث اشـباع ایـن موضـوع 
می شـود و کارایـی خـود را از دسـت می دهنـد. آن بـوم 
گـردی می توانـد موفـق باشـد کـه بـا مدیریت درسـت 
کشـور  از  خـارج  و  تهـران  آژانس هـای  بـا  خودشـان 
مسـتقیم تـور وارد کشـور کننـد و از آن هـا بخواهند که 
مرکـز اسـتراحت را میبـد بگذارنـد و خـواب و خـوراک 
آن هـا را میبـد قـرار دهـد و روز را در میبـد بگردانـد...

اگـر مدیریـت بوم گـردی تخصصی باشـد و 
همه چیـزش نیـز مهیا باشـد، امکان اسـکان 

و نگهـداری توریسـت در شـهر را داریم؟
بلـه و می توانیم جذب هم داشـته باشـیم. چـون می آیند 
از شـرایط کار شـما و از مدیریـت و مـکان و محتـوای 
خدمات شـما خوششـان می آیـد و بعد به دیگر دوسـتان 
خـود نیز اطاع می دهنـد. اکثر توریسـت ها و مخصوصًا 
خانم هایـی کـه از ایـران برمی گردنـد خاطـرات و دیـده 
و شـنیده های خـود را یادداشـت و ثبـت می کننـد. ایـن 
یادداشـت ها را بازنویسـی می کننـد و بعـد که به کشـور 
خـود رفتنـد یکی یکـی بـر اسـاس تاریـخ و مکانـی که 

رفته انـد بـه کتابچـه تبدیـل می کنند. 
ایـن خیلـی می توانـد در جـذب توریسـت مؤثـر باشـد، 
مثـًا هتـل بوم گـردی میبد و یا یزد را دیـده و کارکنان 
خـوب بـا برخـورد خـوب و اطاعـات خـوب لیـدری را 
دیـده اسـت، در برگشـت بـه دیگـر طالبان گردشـگری 
ایـران ایـن خوبی هـا را انتقـال می دهـد و دیگـران هم 

طالـب همیـن تجربه می شـوند.
را  اول  از تخصـص حـرف  قبـل  نظـرم  بـه  مدیریـت 
می زنـد. آدمـی کـه مدیریـت داشـته باشـد تخصـص 
هـم دارد ولـی اگـر مدیریت نباشـد، بـرای زیرمجموعه 
نیـز آموزشـی در کار نیسـت. مدیـر مدبـر بـه کارمندش 

شهرسـتان میبـد یکـی از ظرفیـت هـای بـزرگ گردشـگری در کشـور مـی باشـد کـه بـه قولی تمـام گزینـه های مـورد توجـه در آثار 
تاریخـی ماننـد ارگ، قلعـه، آب انبـار، آسـیاب، چاپارخانـه و ... را در خـود دارد. این موضوع اما مـورد توجه ویژه برای جذب گردشـگر به 
صـورت حرفـه ای در مـا نشـده و بـا صنعـت گردشـگری به صـورت کامل روتیـن و کلیشـه ای برخورد می کنیـم، در حالی کـه امروزه 
یکـی از پولسـازترین و اقتصـادی تریـن صنعـت های مرسـوم در جهـان همین صنعت گردشـگری می باشـد. در ادامه، گردشـگری در 
میبـد را از نگاهـی ویـژه و در گفتگـو بـا یکـی از افرادی که سـال هاسـت به عنـوان »تورلیدر« در ایـن بخش فعالیت می کند، بررسـی 

کـرده ایـم. گفتگـوی ماهنامه حائـر با یـک تورلید میبـدی را در ادامه مـی خوانید:

گفتگوی »حائر« با تورلیدر میبدی در مورد ضعف های صنعت گردشگری در شهرستان میبد

به حفظ و حراست بناهای تاریخی میبد اصال توجهی نمی شود در رثای آیت ا... شاهرودی

دکتر سیدمصطفی میرمحمدی 
مدیرمسئول ماهنامه حائر

ــمی  ــود هاش ــید محم ــت اهلل س ــل آی ــد روز قب چن
شــاهرودی درگذشــت. ایشــان یکــی از مبرزتریــن 
ــهورترین  ــر و مش ــر حاض ــیعه در عص ــای ش فقه
ــدر  ــر ص ــد باق ــید محم ــهید س ــتاد ش ــاگرد اس ش
ــای  ــا ج ــن زودی ه ــه ای ــم ب ــد میدان ــد و بعی بودن
خالــی ایــن عالــم وارســته و مرجــع مســلم تقلیــد 
ــام و  ــه مق ــدگان ب ــا آین ــه قطع ــود و البت ــر ش پ
مرتبــه علمــی ایشــان بیشــتر از مــا کــه در حجــاب 

ــرد. ــد ب ــی خواهن ــم، پ ــرت گرفتاری معاص
پررنگتریــن خاطــره نگارنــده از ایشــان مربــوط بــه 
ســالهای میانــی دهــه هشــتاد اســت. آن روزهــا در 
بســیج دانشــجویی دانشــگاه امــام صــادق)ع( خیلی 
ســعی می کــردم فعــال باشــم تــا اینکــه یــک روز 
ــف  ــرد ضعی ــه عملک ــراض ب ــد در اعت ــام ش اع
ــا مفاســد اقتصــادی و  ــه در برخــورد ب ــوه قضایی ق
مجرمــان امنیتــی قــرار اســت دانشــجویان جلــوی 
ــی  ــوه )یعن ــس ق ــر کار ریی ــتری و دفت کاخ دادگس
آیــت اهلل هاشــمی شــاهرودی(، تجمــع دانشــجویی 

شــکل بگیــرد.
راســتش تــا آن روز چنیــن تجمعــی برگــزار نشــده 
ــم برخــورد شــدید  ــود و بســیاری از دوســتان، بی ب
ــن  ــدگان در ای ــا شــرکت کنن ــی ب ــی و قضای امنیت
ــه  ــه هــر صــورت دل را ب تجمــع را داشــتند امــا ب
دریــا زدیــم و ایــن تجمــع شــکل گرفــت و اتفاقــا 

تجمعــی بــزرگ و بســیار بــه یادماندنــی شــد. 
بــه  بــه یــاد دارم کــه در آن تجمــع  خــوب 
ــای  ــام نرده ه ــتان تم ــر از دوس ــی دیگ ــاق یک اتف
پات هــای  بــا  را  دادگســتری  ســاختمان 
ــاره  ــاب درب ــم انق ــر معظ ــات رهب ــزرگ جم ب
عدالتخواهــی و کاریکاتورهــا و شــعارهای انتقــادی 

و اعتراضــی پــر کردیــم.
ــد  ــن ش ــه تحص ــل ب ــه تبدی ــع در ادام ــن تجم ای
ــون در دســت  ــک تریب ــه ی ــک ب و دانشــجویان ی
ــه  ــوه قضایی ــکلی ق ــن ش ــه تندتری ــد و ب میگرفتن
ــادات  ــاج انتق ــت اهلل شــاهرودی را آم و شــخص آی
خــود قــرار می دادنــد. شــب هنــگام، نماینــده آیــت 
ــا  ــد و ب ــجویان آم ــان دانش ــه می ــاهرودی ب اهلل ش
ــه توضیحــات و احتمــاال وعده هایــی خواســتار  ارائ

ــن تجمــع شــد. ــان یافت پای
همیــن صحبت هــا  بــا  کــه  نیســت  خاطــرم 
ــه  ــا هرچ ــر ام ــا خی ــت ی ــان یاف ــن تحصــن پای ای
کــه بــود در جریــان ایــن تجمــع و تحصــن 
کــه بــا ســخنرانی ها و شــعارهای شــفاهی و 
ــا  ــوردی ب ــچ برخ ــود، هی ــوام ب ــینی ت ــی آتش کتب
ــاع دارم  ــه اط ــی ک ــا جای ــد و ت ــجویان نش دانش
ــع  ــن تجم ــر ای ــه خاط ــم ب ــجویی ه ــچ دانش هی

ــت.  ــرار نگرف ــی ق ــرد قضای ــت پیگ تح
ــه دوران  ــا آنک ــود ت ــا ب ــن م ــره در ذه ــن خاط ای
ــه  ــوه قضایی ــر ق ــاهرودی ب ــت اهلل ش ــت آی ریاس
ــی کــه در همــان اوان دوره  ــان یافــت و حوادث پای
جدیــد اتفــاق افتــاد نشــان داد شــرح صــدر رییــس 
مع االســف  کــه  بــود  کیمیایــی  قوه قضاییــه، 

ــد. ــته نش ــدرش دانس ــا ق اص
ــره ای را از آن  ــن خاط ــر چنی ــادی نظی ــراد زی اف
ــات  ــام خصوصی ــر تم ــاوه ب ــد و ع ــوم دارن مرح
مثبــت دیگــر ایشــان، از شــرح صــدر شــاگرد 

ــد.   ــاد می کنن ــی ی ــه نیک ــدر ب ــهید ص ش
روح آیت اهلل هاشــمی شــاهرودی شــاد و ان شــاءاهلل 
در دیــار باقــی همنشــین اجــداد طاهرینشــان 

ــند. باش

برخـی می بیننـد که چنـد اتوبوس 
تـور کنـار شاه عباسـی یـا ناریـن 
می کننـد  فکـر  و  ایسـتاده  قلعـه 
بـوم گردی بزننـد تا ایـن جمعیت 
توریسـت را جذب کننـد و درآمدی 
هـم داشـته باشـند در حالـی کـه 
اینجـا نیـاز به تخصص نیز هسـت
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و  می کنـد  سـازمان دهی  را  آن هـا  می دهـد،  آمـوزش 
نظـم می دهـد و وقتی توریسـت و گردشـگر بـه مکانی 
وارد می شـود، به راحتـی می فهمـد مدیریـت ایـن مکان 
موجـب شـده کـه همه چیـز سـر جایـش قـرار بگیـرد. 
از نـوع لبـاس پوشـیدن تـا نـوع برخـورد و نـوع حـرف 
زدن افـراد در یـک مجموعـه پذیرایـی موجب می شـود 
توریسـت جـذب شـود و حتـی آن را انتقـال نیـز بدهد.

ایـن سـوء مدیریت در جـای دیگـری از میبد 
هم مصـداق دارد؟

بلـه؛ در میبـد مثـًا ناریـن قلعـه را ببینیـد. مدیریـت بر 
آن را ببینیـد. متأسـفانه کتابـی کـه بـه زبـان انگلیسـی 
در مـورد آن نوشته شـده باشـد وجـود ندارد. یک سـری 
چیزهـا هسـت کـه می دانیـم اما بـاور کنیـد توضیحاتی 
هـم کـه داده می شـود ممکـن اسـت از طرف هرکسـی 
بـه نحـوی داده شـود و همـه نیز باهـم متفاوت اسـت. 
چنـد  مجموعـه  یـک  بـرای  بـزرگ  ضعـف  این یـک 

است.  هزارسـاله 
ناریـن قلعـه بـر مبنایـی بـرای زمـان مادها هسـت که 
در سـه مرحلـه حکومـت کردنـد، این بنـا در زمـان ماد 
اول کـه حتمـًا بالغ بـر بیـش از 5 هزار سـال قبل اسـت 
برمی گـردد. ولـی اطاعـات غیرواقعی مثـل تابلویی که 
در ایـن مـکان زده انـد و دیگـر اطاعـات غلـط ماننـد 
نهـان کـردن گنج هـای حضرت سـلیمان در ایـن مکان 
باعـث ابهامـات زیادی بـرای توریسـت ها نیز می شـود.
ایـن بـرای بنایـی کـه بـه جـرات قدیمی تریـن بنـای 
خشـتی بـزرگ در جهـان اسـت، بسـیار باعـث تأسـف 
هسـت. مثـًا  اگـر بـه کشـور رمانـی برویـد، در مکانی 
که 35 سـال قبل دیکتاتور آن کشـور را اعـدام کرده اند، 
بلیـت می فروشـند، آسـتانه تحمـل برایش گذاشـته اند و 
نمی توانیـد تـا 50 متـری آن جلـو برویـد، در هنـد مثًا 
بنایـی هسـت کـه ارتفـاع آن حـدود 77 متـر اسـت که 
بزرگ تریـن بنـای آجـری دست سـاز بشـر اسـت. ما در 
یـزد بـاغ دولت آبـاد را داریـم که ابتـدا 60 متر بـوده که 
بعـد از تخریـب و بازسـازی اآلن 33 متـر اسـت. نارین 
قلعـه نیـز بـه همیـن صـورت خـراب می شـود و بـرای 
بازسـازی نـه اسـاتید آن هسـتند و نـه فّنـاوری سـاخت 
آن موجـود اسـت و بـه همین صـورت ناقص می شـود، 
مـردم هـم بـرای بازدیـد داخل آن مـی رونـد و هرگونه 
خواسـتند بـا بنـا برخورد مـی کنند. ایـن یعنی مـا برای 

آثـار تاریخـی خودمـان هیچ ارزشـی قائل نیسـتیم.
آثـاری کـه امـروز در دسـت ماسـت خیلـی مهم اسـت 
کـه حفـظ شـود، سـال آینـده و یـا درزمانـی نه چنـدان 
دور وقتـی از بیـن رفـت نشـانه هـای تمـدن مـا از بین 

اسـت. رفته 

پیشنهاد شما چیست و باید چه کنیم؟
قبـل از هـر چیـز بایـد بگویـم، آفـت جـان گردشـگری 
ایـران یـا آفـت جـان جاذبه هـای تاریخـی ایـران عـدم 
توجـه به آن هاسـت. وقتی یک سـنگی یا خشـتی کنده 
می شـود و مـا نمی توانیـم جـای آن بگذاریـم از حالـت 

سیسـتم اولیه خارج شـده اسـت. 
وقتـی یک خارجـی در اطاعات جسـتجو می کند و این 
بنـا را رصـد می کنـد بـه عشـق دیـدن ایـن بنـا می آید 
و وقتـی بـه میبـد می آیـد می بینـد کـه قسـمتی از بنـا 
نیسـت و یـا ناقـص شـده اسـت و ایـن موضـوع باعث 
افـت شـدید اسـتقبال آن هـا می شـود. اکثـر جاذبه های 

مـا بـه همین شـکل در حـال خرابی اسـت.
حفـظ و حراسـت و بازسـازی این آثار در ایـران بر عهده 
میـراث فرهنگی اسـت، این موضوع بایـد از طرف آن ها 
جـدی گرفتـه شـود. مثـًا اآلن تنهـا دروازه باقی مانـده 
غربـی ناریـن قلعه همین کسـنوا اسـت. اگر شـما بروید 
و نظـری بیندازیـد می بینید کـه از موتور گرفتـه تا حتی 
خـاور و ماشـین بـاری در این مسـیر تـردد می کنند. اگر 
در کشـورهای اروپایـی باشـد اصـًا در یـک کیلومتری 
آن عابـر پیـاده را با محدودیـت راه می دادنـد ولی اینجا 

متأسـفانه این هـا لحاظ نمی شـود.
ایـن  اصـواًل  موردداریـم،  ایـن  در  کـه  دیگـری  آفـت 

افـراد  اجـاره  در  خانه هـا  ارزانـی  خاطـر  بـه  مکان هـا 
بافـت  کـه  اسـت  هم وطـن  غیـر  حتـی  و  غیربومـی 
جمعیتـی آنجـا را بـه هـم زده و وقتی یک توریسـت به 
آنجـا می آیـد بـا افـرادی برخـورد می کنـد کـه فرهنگ 
میبـدی و حتـی فرهنـگ ایرانـی ندارنـد و این یکـی از 

هسـت. محدوده هـا  ایـن  در  مشـکات  بزرگ تریـن 

راه کاری دارید برای نمونه بگویید؟
راه کارهایـی داده ایم که یکی ایجاد آسـتانه تحمل برای 
ایـن مکان هـا هسـت. از یکجایی بایـد تـردد را محدود 
کـرد. مسـیر جایگزیـن بگذارنـد و ایـن محدوده هـا را 
کنتـرل کننـد. شـورایی بایـد در میبـد بـه وجـود بیاید و 
یـا حتـی در یـزد و یـا در کشـور، کـه ایـن شـورا قدرت 
و تـوان دخـل و تصـرف داشـته باشـد. مثـًا در جـواب 
تخریـب یـک مکان و بنـا تذکر دهد و در صـورت ادامه 
برخـورد قضایـی را پیگیـری کند و جلوگیـری کند و اگر 

آسـیبی زده شـده جبـران کند.
یکـی دیگـر از مشـکاتی کـه در میبـد داشـتیم نبـود 
سـرویس دهی مناسـب در اطراف اماکن تاریخی اسـت. 
مثـًا توریسـتی بیمـاری دیابـت داشـته، به ایـن مکان 
کنـار  مثـًا  بهداشـتی  سـرویس  بـه  می رسـیدیم  کـه 
ناریـن قلعـه می رفتنـد، می گفتنـد ایـن دستشـویی نه با 
نمـای این مـکان خوانا هسـت و نه درسـت کار می کند، 

آشـغال ریختـه شـده و کثیف اسـت.
حـاال کـه بلیتی 15 هـزار تومـان از خارجـی می گیریم، 
یـک نفر هـم بگذاریم که به این سـرویس ها رسـیدگی 
کنـد و ایـن موضـوع بـرای جـذب توریسـت هـم بهتر 

اسـت و به صرفـه اقتصـادی نیز هسـت.
نه تنهـا سـرویس بلکـه چنـد چیـز دیگـر هـم در جذب 
توریسـت مؤثـر اسـت. قریـب نزدیـک بـه 90 درصـد 
می نویسـند کـه مـا بـه مکان هایـی کـه وارد می شـویم 
متصـدی آنجـا زبان نمی داننـد و بروشـورها و اطاعات 
آنجـا نیـز اگـر موجـود باشـد بـا زبـان انگلیسـی موجود 
منابـع  انگلیسـی هـم  زبـان  بـرای  مـا حتـی  نیسـت. 
اطاعاتـی را آمـاده نکرده ایـم و این تهیه کـردن محتوا 
بـا زبـان انگلیسـی احترام گذاشـتن به توریسـت اسـت. 
نیسـت  هـم  مـا  دسـت  در  کـه  دیگـری  چیـزی 
فرهنگ عامـه مردم اسـت. مثـًا دیده ام که توریسـت از 
ماشـین پیـاده می شـود و می خواهد به آن طـرف خیابان 
بـرود، وسـط خیابـان می ایسـتم تـا با اشـاره به وسـایل 
نقلیـه سـرعت خـود را بکاهنـد تا گردشـگران رد شـوند 
ولـی متأسـفانه بارهـا و بارها می شـود که سـرعت خود 

را زیـاد می کننـد.
بارها شـده اسـت که با لفظ اشـتباه کلمات انگلیسـی را 
بـه توریسـت ها می گوینـد که گردشـگر خارجـی تعجب 

می کنـد کـه منظـور از ادای ایـن جملـه اشـتباه در این 
نقطـه چیسـت و به چه دلیلی این کلمه ادا شـده اسـت. 
ایـن موضـوع باعـث نمایانـدن فرهنـگ مـا به صـورت 

اشـتباه بـه آن ها می شـود.
مهم تــر از همــه آژانس هــای گردشــگری هســتند 
کــه فقــط در حــد بلیت فروشــی هســتند و اصــًا 
ــم  ــر بگوی ــد، شــاید بهت ــور ندارن تخصصــی درآوردن ت
ــد نیســتند،  ــر صفــر هســتند. کارشــان را بل در حــد زی

آمــوزش ندیده انــد، مدیریــت ندارنــد و نمی تواننــد تــور 
پشــتیبانی کننــد. وقتــی تــور وارد نمی کننــد، شــب هــم 
ــف  ــد. ضع ــهر نگهدارن ــت را در ش ــد توریس نمی توانن
ــت،  ــب اس ــا غال ــای م ــر هتل ه ــدیدی ب ــت ش مدیری
از ســنتی تــا مــدرن آن هــا، کــه ایــن ضعــف برطــرف 
نشــود صــد در صــد ضــررش متوجــه مــا و شــهرمان 

می شــود.

ــادی  ــوع اقتص ــم روی موض ــدر می توانی چق
ایــن موضــوع حســاب بازکنیــم؟

صــد در صــد ایــن کار شــدنی اســت و خوشــبختانه تــا 
ــی  ــای متفاوت ــت. جنبه ه ــده اس ــز شروع ش ــدی نی ح
ــر جندقــی  در ایــن محــور وجــود دارد. روزی کــه دکت
ــن شــهر شــروع کــرد، شــاید  صنعــت کاشــی را در ای
ــام  ــی دارد. ام ــه معن ــن کار چ ــه ای ــد ک ــه می ش گفت
امــروز دیگــر مــا قطــب تولیــد کاشــی کشــور هســتیم 

و حتــی در آســیا نیــز حرفــی بــرای گفتــن داریــم.
ــی  ــاک کاش ــادن خ ــود مع ــراوان و وج ــروی کار ف نی
ــاد.  ــر افت ــت مؤث ــن حرک ــود در ای ــا ب ــک م ــه نزدی ک
ــًا  ــم. مث ــوع راداری ــن موض ــز همی ــگری نی در گردش
جاذبه هــای فراوانــی داریــم و نیــروی کاری نیــز 
ــرای  ــدن ب ــوزش دی ــال آم ــی در ح ــه برخ ــنیدم ک ش
تورلیــدری هســتند، کــه امیــدوارم موفــق نیــز باشــند.
ــی  ــان انگلیس ــه زب ــنا ب ــدر آش ــه تورلی ــا ب ــه م البت
بیشــتر نیــاز داریــم کــه بایــد کار شــود و بــه روز بــودن 
اطاعــات تورلیــدر هــم مهــم اســت. آفــت جــان یــک 
ــه روز اســت. اطاعاتــی  تورلیــدر نداشــتن اطاعــات ب
کــه اصــواًل مــورد ســؤال توریســت و گردشــگر قــرار 
ــد،  ــت کن ــد صحب ــد و نتوان ــرد ندان ــر ف ــرد و اگ می گی

ــود. ــگر می ش ــع گردش ــزش و دف ــب ری موج
ــًا در  ــد طبیعت ــته باش ــود داش ــا وج ــن فاکتوره ــر ای اگ
کنــار کار کاشــی می توانیــم محــور گردشــگری را 
ــدود  ــه ح ــود ک ــوان می ش ــم. عن ــت کنی ــال و تقوی فع
ــاد  ــد اقتص ــگری می توانن ــا گردش ــط ب ــغل مرتب 38 ش
خــود را تقویــت کننــد و مرتبــط بــا آن درآمــد داشــته 

باشــند.

خاطــره ای از گردشــگری و تورلیــدری در 
ــد؟ ــد داری میب

مدتــی قبــل اتوبوســی از گردشــگران بلژیــک و ســوئد 
و هلنــد را بــه میبــد آورده بودیــم. بعــد از دیــدن میبــد 
روبــروی ناریــن قلعــه برایشــان بســتنی گرفتیــم و در 

حــال پذیرایــی بودنــد.
یکــی از خانم هــای خارجــی بــا دیــدن یکــی از 
طلبه هــای میبــدی گفــت مــن می خواهــم بــا آن 
»امــام« عکــس یــادگاری بینــدازم! بــه او گفتــم امــام 
ــتند.  ــی هس ــک روحان ــا ی ــان تنه ــی دارد و ایش مراتب
ــام  ــن ام ــا ای ــم ب ــال می خواه ــت به هرح ــم گف او ه
عکــس بگیــرم. رفتــم و بــه آن طلبــه گفتــم کــه ایــن 
خانــم می خواهــد بــا شــما عکــس بگیــرد. آن روحانــی 

ــرم.  ــس نمی گی ــن عک ــه م ــت ک ــز گف نی
بــه او گفتــم به هرحــال ایــن گردشــگر خیلــی دوســت 
ــا شــما عکســی داشــته باشــد و ایشــان را  ــه ب دارد ک
ــن  ــد از گرفت ــد. بع ــی نده ــواب منف ــردم ج ــد ک متقاع
عکــس یــادگاری، آن طلبــه دســت به جیب بــرد و 
ــم  ــم ه ــگر خان ــه وی داد. گردش ــته ب ــت پس یک مش
کــه تعجــب کــرده بــود بــه جمــع دوســتانش برگشــت 
ــس  ــن عک ــا م ــا ب ــام« نه تنه ــن »ام ــه ای ــت ک و گف
گرفــت بلکــه بــه مــن هدیــه هــم داد و ایــن موضــوع 
باعــث شــد بقیــه توریســت ها نیــز بــا آن طلبــه 

ــد. ــی بگیرن ــته جمعی و تک ــادگاری دس ــس ی عک
بعــد از مدتــی کــه رفتنــد متوجــه شــدم ایــن عکس هــا 
در ســایت ها و شــبکه های مختلــف اروپــا بازتــاب 
ــان  ــود »ایرانی ــده ب ــر آن نوشته ش ــود و زی ــده ب داده ش
ــار  ــن رفت ــتند« همی ــا هس ــن مهمان نوازه از معروف تری
خــوب باعــث شــد تبلیــغ بســیار خوبــی از همــه مــردم 
ایــران بــرای مخاطبیــن آن دســته از گردشــگران بشــود 
و در ذهنشــان نیــز نســبت بــه مــا احســاس خوبــی پیــدا 

کننــد.

ارسال نظرات با شماره  پیامک:
09162607571

عباس: 
مدیــران شــهر اینقــدر هماهنــگ هســتند کــه 
اول شــهرداری میــاد بــا کلی هزینــه جدولهای 
خیابــان رشــیدالدین را عــوض میکنــد و رفوژ 
ــه  ــک هفت ــد، ی ــازی میکن ــذارد و زیباس میگ
بعــدش مــی آینــد کل ایــن خیابــان را شــخم 
ــد و همــه  ــه فاضــاب بگذارن ــا لول ــد ت میزنن
ــاد  ــر ب ــه شــهرداری کشــیده را ب ــی ک زحمت
میدهنــد و بعــد هــم آســفالت خیابــان را مثــل 
ــد  ــد. نمیش ــا میکنن ــگ زده ره ــهرهای جن ش
شــهرداری و آب و فاضــاب هماهنــگ باشــند 

تــا ایــن اتفــاق نیفتــد؟

دهقانی:
خواهــش می کنــم پیگیــری کنیــد چــرا 
ســینما نــگار چنــد وقــت اســت تعطیل شــده 
ــی شــهیدیه  ــرای اهال ــن ســینما ب اســت. ای
خیلــی مهــم اســت و مســئولین نبایــد اجــازه 
ــه برخــاف ســینمای  ــن ســینما ک ــد ای بدهن
ــی  ــچ اداره دولت ــه هی ــرورش ب ــوزش و پ آم
ــی آن را  ــش خصوص ــت و بخ ــط نیس مرتب
ــن  ــینمای ای ــن س ــه پررونق تری ــل ب تبدی

ــد. ــل بمان ــرده تعطی ــهر ک ش

امامی:
فعالیــت  میبــد  ایــن شــهردار  باالخــره 

کردنــد؟  آغــاز  رو  خودشــون 
ســوال بنــده ایــن هســت کــه قــول و 
قرارهایــی کــه در دوره شــهردار ســابق داده 
شــده و یــا بــرای آنهــا برنامــه ریــزی شــده، 

ــد؟ ــی رس ــا م ــه کج ب
ــام در  ــان ام ــاح خیاب ــال اص ــوان مث ــه عن ب
محــدوده پــارک فلســطین و یکســره کــردن 
ــش داده  ــه قول ــکان ک ــن م ــان در ای خیاب
ــول و  ــا دیگــر ق شــده، چــه مــی شــود؟ و ی

ــت. ــده اس ــه داده ش ــی ک قرارهای

محمد علی:
ــس از  ــهدا پ ــهرک ش ــاز 5 ش ــاکنین ف س
ــه و  ــن منطق ــکونت در ای ــال س ــت س بیس
پیگیــری هــای فــراوان ،هنــوز از خاکــی 
بــودن کوچــه هــا رنــج مــی برنــد، خواهــش 
ــه را  ــن منطق ــردم ای ــام م ــم پی ــی کنی م

ــد. ــل کنی منتق

جمعی از مردم علی آباد:
الزم هســت تشــکر ویــژه داشــته باشــیم از 
ــی  ــیج و برخ ــه)ع( و بس ــرارگاه جواداالئم ق
ــن  ــاد ای ــی آب ــه در عل ــه ک ــن محل از معتمدی
روزهــا در حــال فعالیــت هــای بســیار خوبــی 
هســتند. اینکــه بــه وضعیــت محاتــی ماننــد 
ــادن  ــر افت ــه خاط ــوال ب ــه اص ــاد ک ــی آب عل
ــد،  ــده ان ــوش ش ــئولین فرام ــگاه مس از ن
ــت.   ــی هس ــیار کار خوب ــود بس ــیدگی ش رس

ــپاس س

علی رضا:
ــد  ــی در میب ــه گرای ــکل محل ــه مش همیش
باعــث اختــال زیــادی در مســائل شــهری و 
همچنیــن ایجــاد معضــات شــده اســت. این 
محلــه گرایــی در چنــد مــاه گذشــته در برخی 
از محــات میبــد انــگار بســیار پــر رنــگ تــر 
ــن  ــع ای ــیدگی و رف ــت.  رس ــده اس ــز ش نی
ــوس  ــای نامحس ــاری ه ــات و ناهنج معض
ــرد،  ــی ب ــه م ــه بیراه ــا را ب ــه م ــی ک فرهنگ
بــر عهــده کیســت؟ آیــا وقتــش نشــده کــه 
ــه  ــداوم، برنام ــل م ــن معض ــع ای ــرای رف ب

ــم؟ ــزی کنی ری

 بعـد از گرفتـن عکـس یـادگاری، 
و  بـرد  دسـت به جیب  طلبـه  آن 
داد.  وی  بـه  پسـته  یک مشـت 
گردشـگر خانـم هـم کـه تعجـب 
کـرده بـود بـه جمـع دوسـتانش 
برگشـت و گفـت کـه ایـن »امام« 
نه تنهـا با مـن عکس گرفـت بلکه 

بـه مـن هدیـه هـم داد.
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ــن  ــل اولیـ ــازمان ملـ ــال 2013 سـ ــرده اول: سـ  پـ
ــرد.  ــزار کـ ــوریه را برگـ ــا سـ ــط بـ ــاس مرتبـ اجـ
60 کشـــور بـــه اســـم دوســـتان ســـوریه در ایـــن 
ــار  ــا فشـ ــران بـ ــتند و ایـ ــور داشـ ــس حضـ کنفرانـ
آمریـــکا و متحدانـــش حتـــی جـــز ایـــن 60 کشـــور 
کـــه قـــرار بـــود آینـــده ســـوریه را تعییـــن کننـــد، 
ــه در  ــی چـ ــت عمومـ ــال 2013 برداشـ ــود. سـ نبـ

ــتمداران  ــیاری از سیاسـ ــن بسـ ــه بیـ ــان و چـ جهـ
ـــه  ـــوریه ب ـــت س ـــه دول ـــود ک ـــن ب ـــران ای ـــی ای داخل

ــرد. ــد کـ ــقوط خواهـ زودی سـ

ــول  ــرد در طـ ــه نبـ ــادالت صحنـ ــرده دوم : معـ  پـ
ـــپ  ـــت. ترام ـــرده اس ـــر ک ـــی تغیی ـــه کل ـــال ب ـــد س چن
ــی   ــی 2000 نیروی نظامـ ــد تمامـ ــی کنـ ــام مـ اعـ

ــی  ــارج مـ ــور خـ ــن کشـ ــوریه از ایـ ــکا در سـ آمریـ
شـــوند. نماینـــدگان کنگـــره آمریـــکا شـــدیدا 
ــد.  ــرده انـ ــه کـ ــپ حملـ ــم ترامـ ــن تصمیـ ــه ایـ بـ
جمهوری خواهانـــی ماننـــد لیندســـی گراهـــام ایـــن 
تصمیـــم را یـــک فاجعـــه کـــه ســـوریه را تقدیـــم 
ایـــران خواهـــد کـــرد خوانـــده انـــد.  وزیـــر دفـــاع 

آمریـــکا اســـتعفا مـــی کنـــد.

ـــن  ـــرای تعیی ـــرده ســـوم : ســـه کشـــور اجاســـی را ب پ
آینـــده ســـوریه و شـــکل گیـــری شـــورای قانـــون 
ـــی  ـــروز یک ـــران ام ـــد. ای ـــی دهن ـــکیل م ـــی تش اساس
ـــن  ـــر از ای ـــی دیگ ـــت و یک ـــور اس ـــه کش ـــن س از ای
کشـــورها هـــم متحـــدی اســـت کـــه بـــا هدایـــت 
ایـــران وارد صحنـــه ســـوریه شـــد. نـــه آمریـــکا و 
ــدان  ــعودی و متحـ ــه سـ ــی و نـ ــورهای غربـ کشـ
ــتان  ــروه دوسـ ــده گـ ــکل دهنـ ــه شـ ــش کـ عربـ
ـــر در  ـــورهای موث ـــن کش ـــروز در بی ـــد، ام ـــوریه بودن س

شـــکل دهـــی آینـــده ســـوریه نقشـــی ندارنـــد.

حـــدود یـــک دهـــه درگیـــری در ســـوریه را مـــی 
ـــم  ـــااهلل ث ـــو ربن ـــن قال ـــی الذی ـــور وعده اله ـــوان تبل ت
ـــوریه  ـــت. س ـــه دانس ـــم المائک ـــزل علیه ـــتقامو تتن اس
ــای  ــدرت هـ ــب ابرقـ ــه اغلـ ــود کـ ــه ای بـ صحنـ
مـــادی دنیـــا اراده ای خـــاص در مـــورد سرنوشـــت 
ـــم  ـــر آن حاک ـــت ب ـــه در نهای ـــی آن چ ـــتند ول آن داش
شـــد اراده جبهـــه مقاومـــت بـــا ابزارهـــای مـــادی 

بســـیار کمتـــر بـــود. 

ــید حســـن نصـــراهلل در ســـال هـــای ابتدایـــی  سـ
شـــدت یافتـــن درگیـــری هـــا در ســـوریه و در 
شـــرایطی کـــه برخـــی از جملـــه در دســـتگاه 

ـــاله  ـــل مس ـــامی ح ـــوری اس ـــه جمه ـــت خارج سیاس
ــتور  ــا در دسـ ــی هـ ــا غربـ ــل بـ ــال تعامـ را از کانـ
کار قـــرار داده بودنـــد گفـــت »سرنوشـــت ســـوریه 
در میـــدان جنـــگ مشـــخص خواهـــد شـــد و نـــه 
ـــه  ـــت ک ـــزاره ای اس ـــن گ ـــره«. ای ـــز مذاک ـــت می پش
ـــخص  ـــران مش ـــام تحلیلگ ـــر تم ـــتی آن ب ـــروز درس ام
ــز در  ــو نیـ ــره و گفتگـ ــه مذاکـ ــت. البتـ ــده اسـ شـ
ـــا  ـــت، ام ـــد داش ـــش خواه ـــوریه نق ـــده س ـــن آین تعیی
معـــادالت پشـــت میـــز مذاکـــره را نیـــز واقعیـــت 
ـــرده  ـــن ک ـــل تعیی ـــرد از قب ـــه نب ـــی صحن ـــای میدان ه

اســـت.

آن کـــه جنـــگ  از  بیـــش  امـــروز  جنگ هـــای 
ــد، جنـــگ  ــاوری باشـ ــزات و امکانـــات و فّنـ تجهیـ
اراده هـــا اســـت و مغلـــوب آن نیـــز طرفـــی اســـت 
ـــکند.  ـــم بش ـــری در ه ـــرعت باالت ـــا س ـــه اراده اش ب ک
ــگ 33  ــه در جنـ ــوریه و چـ ــرای سـ ــه در ماجـ چـ
ـــظ اراده در  ـــن حف ـــاله یم ـــرد چندس ـــه درنب روزه . چ
ســـخت ترین شـــرایط توانســـت جبهـــه مقاومـــت را 

پیـــروز صحنـــه نبـــرد کنـــد.
ــت  ــی از شکسـ ــم مصداقـ ــته ای هـ ــده هسـ  پرونـ
ایـــن جبهـــه براثـــر درهم شکســـته شـــدن اراده در 
ـــوریه  ـــدت س ـــرد بلندم ـــه نب ـــت. تجرب ـــرد اس ـــه نب میان
چـــه بـــرای بنیان گـــذاران غرب گـــرای برجـــام 
و چـــه جریانـــات و شـــخصیت ها و رســـانه های 
ـــه  ـــل آن ب ـــکل گیری و تحمی ـــه در ش ـــی ک اصولگرای
ــن  ــی در بحرانی تریـ ــتند و حتـ ــور نقـــش داشـ کشـ
ـــر  ـــداری از آن را س ـــعار پاس ـــق ش ـــن تواف ـــرایط ای ش
ــاح  ــرای اصـ ــی بـ ــد درس بزرگـ ــد، می توانـ دادنـ
ــی  ــادالت جهانـ ــه معـ ــش بـ ــگاه و واکنـ ــوع نـ نـ

داشـــته باشـــد.

اصالح نگاه به معادالت جهانی در جنگ اراده ها
میثم ظهوریان
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شهید عباس بابائی در خاطرات همسرش

خودش رفت پیش خدا...
عباس  دوستان  از  یکي  که  بود   1355 سال  نظرم  به 
میهماني  یک  بود  گفته  میهماني.  به  کرد  دعوتمان 
دور  مي خواهیم  دوستان  با  که  است  معمولي  و  ساده 
هم باشیم. ما وقتي وارد مجلس شدیم، تازه فهمیدیم 
با  آن ها  آمده ایم.  میزبان  ازدواج  سالگرد  جشن  به  که 
گفته  دروغ  به  داشته اند،  عباس  روحیه  از  که  شناختي 
بودند میهماني ساده و معمولي تا او دعوت را رد نکند. 
مجلس  در  زننده اي  وضع  و  شد  شروع  مراسم  کم کم 
پیش آمد. من یک لحظه عباس را دیدم که صورتش 
سرخ شده و از شّدت خشم تاب و تحمل را از دست داده 
است. هنوز چند دقیقه اي از شروع برنامه نگذشته بود 
که عباس یک باره بلند شد، از میزبان عذرخواهي کرد و 

با هم از خانه بیرون آمدیم.
مي دویدم  باید  من  مي رفت.  راه  تند  تند  خیابان  توي 
یک دفعه  شدیم،  خانه  وارد  همین که  برسم.  بهش  تا 
بغضش ترکید و شروع کرد به سرزنش خودش که چرا 

در آن مجلس شرکت کرده است.
بعد از مدتي که آرام گرفت، بلند شد و رفت وضو گرفت. 
به خواندن کرد. هي  و شروع  برداشت  را  قرآن  و  آمد 
گریه کرد و قرآن خواند. با این  کار مي خواست غباري 
را که با شرکت ناخواسته در آن مجلس بر روح و جانش 

نشسته بود، بزداید.
***

مي شد،  بیشتر  مسولیت هایش  که  همان قدر  تهران  در 
مدرسه اي  بودن مان کم تر مي شد.  کنار همدیگر  زمان 
حضرت  حرم  نزدیکي هاي  مي دادم،  درس  آن  در  که 
اول  مي کردم.  تحمل  را  زیادي  فشار  بود.  عبدالعظیم 
صبح باید بچه ها را آماده مي کردم؛ حسین و محمد را 
آمادگي و سلما هم مدرسه  و  مي گذاشتم مهد کودک 
کیلومتر  بیست  باید  کار،  محل  تا  خانه  از  بود.  خودم 
مي رفتم، بیست کیلومتر مي آمدم؛ با آن ترافیک سختي 
که آن مسیر داشت و اکثراً ماشین هاي سنگین مي رفتند 
و مي آمدند. مي گفتم: »عباس تو را به خدا یک کاري 
کم  یک  من  راه  حداقل  مشکات،  همه  این  با  کن 

نزدیک تر شود.«
مي گفت: »من اگر هم بتوانم - که مي توانست - این 
کار را نمي کنم. آن هایي که پارتي ندارند پس چه کار 

کنند؟ ما هم مثل بقیه.«
همدیگر  کنار  شوهر  و  زن  حداقل  »آن ها  مي گفتم: 

هستند!«
این  مردم  مثل  باید  هم  ما  نمي شود.  »نه؛  مي گفت: 

سختي هاي را تحمل کنیم!«
***

تا  نکنید  دفن  را  »جنازه  فرموده:  )ره(  امام  گفتند  مي 
خانمش بیاید!«

حاال  و  برگردم  من  تا  بودند  داشته  نگه  روز  سه  را  او 
او را روي دست ها مي دیدم.  باید بدن  برگشته بودم و 
از  را  عزیزش  آدمي  که  حال  نبود.  وصف  قابل  حالم 
جنازه  تشییع  شلوغي  در  است؟  طور  چه  بده  دست 
بود.  ببینمش. روز شهادت عباس عید قربان  نتوانستم 
کند.  قرباني  را  پسرش  بود  خواسته  ابراهیم  که  روزي 
مرا  بود.  گذاشته  کاه  سرم  عباس  ظهر.  سر  درست 

فرستاده بود خانه خدا و خودش رفته بود پیش خدا!

پایـگاه اطـاع رسـانی دفتـر نشـر و تنظیـم آثـار آیـت 
اهلل خامنـه ای در یادداشـتی پیرامون معرفـی این کتاب 
در  دوران سـاز  فتنـه ی 88 یـک رخـداد  اسـت:  آورده 
تاریـخ انقاب اسـامی اسـت کـه نمی توان به سـادگی 
از کنـار آن گذشـت. از این رو دسـت یافتـن به جزئیات 
بیشـتر یـا مـرور تجربه هـای آن بـه شـکل مسـتند و 
روایـی، بـرای غنی سـازی تحلیل ها نیز اهمیـت فراوان 
دارد. از سـوی دیگـر، مسـائل مربوط به فتنـه ی 88 در 
ذهـن برخی اقشـار و الیه هـای اجتماعی رسـوب کرده 
و همچنان زنده اسـت که باید به آن پاسـخ داده شـود؛ 
ضمـن آنکـه نسـل های جوان تـر بـدون آنکـه خـود با 
بلوغ سیاسـی در آن تجربه حضور داشـته باشـند، تحت 

هجـوم القائـات دشـمنان دراین باره هسـتند.
در چنیـن شـرایطی اسـت کـه هـر چندوقـت یک بـار 
رهبـر معظـم انقـاب بـر اسـاس اقتضـاء بـه موضـوع 
به کلـی  نمی دهنـد  اجـازه  و  می پردازنـد   88 فتنـه ی 
فرامـوش شـود یـا جـای شـاکی و متهـم در رابطـه بـا 

ایـن امـر، عوض شـود.

برگـزاری  از  دهـه  یـک  حـدود  گذشـت  بـا  اکنـون 
حماسـه ی 40 میلیونـی انتخابات دوره ی دهم ریاسـت 
ایسـتادگی  علـت  بـه  کـه  رخدادهایـی  و  جمهـوری 
کام  قانونـی،  روندهـای  و  آراء  نتیجـه ی  برابـر  در 
انتشـارات مؤسسـه ی پژوهشـی  تلـخ کـرد،  را  مـردم 
فرهنگـی انقـاب اسـامی، کتـاب »فتنـه تغلّـب« را 
فتنـه ی 88  فرامتـن  و  از متـن  روایت هایـی  بـه  کـه 
اختصـاص دارد، منتشـر کرده اسـت. این کتاب شـامل 
روایت هایـی اسـت از بیانـات و اقدامـات رهبـر انقاب 
در جریـان فتنـه ی 88 کـه می توانـد الیه هایـی تـازه 
از واقعیـت را نمایـان کـرده و رسـوبات ابهـام و تردیـد 

بزدایـد. ذهن هـا  از  را  دراین بـاره 
»فتنـه تغلـب« شـامل برخـی سـخنان منتشرنشـده ی 
رهبـر انقـاب اسـت؛ از جملـه در طلیعـه ی کتـاب که 
دیدگاهـی کان بـه موقعیـت نظـام اسـامی در برابـر 
نظـام سـلطه عرضـه می کنـد. همچنیـن روایت هایـی 
بـر  در  را  ایشـان  کنش هـای  و  سـخنان  برخـی  از 
می گیـرد که دیگـران آن هـا را بیان نموده انـد؛ از جمله 
جلسـه ی  از  شـرحی  پارسـانیا  حمیـد  حجت االسـام 
صمیمانـه و گفت وگوهـای صریـح تعـدادی از فضای 
حـوزه ی علمیـه با رهبر انقـاب در اواخـر تیرماه 88 را 

ارائـه نموده اسـت.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

دروغ بزرگ موسوی از زبان هاشمی و خاتمی!
مـورد دیگـر، مربـوط بـه ادعـای خـود آقای موسـوی 

اسـت. پـس از انتشـار اطاعیه آقـای موسـوی در روز 
شـنبه 23خـرداد، بعدازظهـر همـان روز، پیـام شـفاهی 
دفترشـان  از مسـئوالن  یکـی  توسـط  انقـاب  رهبـر 
بـه آقـای موسـوی منتقـل می شـود. آقـای موسـوی 
در اطاعیـه اش مدعـی تقلـب شـده و بـر ایسـتادگی 
تـا ابطـال انتخابـات تاکیـد کـرده بـود. در پیـام رهبـر 
انقـاب بـه او ازجملـه ایـن دو پرسـش آمـده بـود که 
چـرا ایـن حـرف را زدیـد؟ چـه کار می خواهیـد بکنید؟ 
رهبـر انقـاب خـود نقـل می کننـد: »مـن واقعـا باورم 
نمی آمـد کـه او اهمیـت حرفی را کـه زده نداند یا منکر 
شـود. می خواسـتم بـه او تنبهـی بدهم و انتظار داشـتم 
او متنبـه شـود و موضـع و رفتـار خـود را اصـاح کند، 
امـا حرف هایـی کـه آقـای موسـوی زد، مـن را خیلـی 
متعجـب کـرد.« آقـای موسـوی گفتـه بـود انتخابـات 
بایـد ابطـال شـود؛ مـا امـروز با آقـای هاشـمی و آقای 
خاتمـی و آقـای... جلسـه داشـتیم و همـه اتفـاق نظـر 

داشـتند انتخابـات بایـد ابطال شـود.
مـن واقعـا بـاورم نمی آمـد کـه او اهمیت حرفـی را که 
زده ندانـد یـا منکـر شـود. می خواسـتم بـه او تنبهـی 
و  موضـع  و  شـود  متنبـه  او  داشـتم  انتظـار  و  بدهـم 
رفتـار خـود را اصـاح کنـد، امـا حرف هایـی کـه آقای 

موسـوی زد، مـن را خیلـی متعجـب کـرد.
رهبـر انقـاب بـا شـنیدن ایـن ادعـا افـرادی را مامور 
می کننـد تـا ادعـای آقـای موسـوی را از افـراد مذکور 
جویـا شـوند. در پاسـخ، آقای هاشـمی و آقـای خاتمی 
هـر دو می گوینـد بحـث ابطـال انتخابـات در جلسـه 

مطـرح شـد، امـا مـا بـا آن مخالفـت کردیم.

روایتی از متن و فرامتن فتنه ۸۸

کتاب »فتنه تغّلب« منتشر شد

اشاره:
»امـل حسـین« دختربچه هفت سـاله یمنی اسـت 
کـه چنـدی پیـش بـه علـت گرسـنگی و ضعـف 
ظالمـان  سـنگین  محاصـره  سـایه  در  حاصلـه، 

سـعودی بـه شـهادت رسـید.
مـادرش در حالـی کـه گریـه می کـرد بـه روزنامـه 
اسـت...  شکسـته  »قلبـم  تایمزگفـت:  نیویـورک 
امـل دائمـا می خندیـد امـا االن دیگـر نگـران باقی 

کـودکان یمـن هسـتم«.
»امـل حسـین« یکـی از 1.8 میلیون کـودک یمنی 
طبـق  کـه  می برنـد  رنـج  سـوءتغذیه  از  کـه  بـود 
متحـد  ملـل  کـودکان  صنـدوق  جدیـد  گـزارش 
)یونیسـف( از ایـن تعـداد 400 هـزار کـودک یمنی 
از سـوء تغذیـه شـدید رنـج می برنـد و بـرای زنـده 

مانـدن مبـارزه می کننـد و ایـن در حالـی اسـت کـه 
شـانس زنـده مانـدن آنهـا کـم اسـت.

صنـدوق کـودکان ملـل متحـد همچنین اعـام کرد 
کـه بیـش از 6 هـزار کـودک از ابتـدای جنـگ علیـه 
یمـن در سـال 2015 میـادی تاکنـون کشـته و یـا 

زخمـی شـده اند.
و   2015 سـال  از  متحدانـش  و  سـعودی  عربسـتان 
رئیـس جمهـور  بازگردنـدان منصـور هـادی،  بـرای 
یمـن بـه قـدرت، تقریبـا هر روز خـاک این کشـور را 
بمبـاران می کننـد. ائتـاف ریـاض در زمـان آغاز این 
حمـات کـه »طوفـان قاطعیت« نـام داشـت، جنگ 

یمـن را کوتـاه مـدت توصیـف می کردنـد.
در ادامـه، شـعر خانـم فائزه زرافشـان، شـاعره میبدی 

را در مـورد شـهادت »امل حسـین« مـی خوانید:

شــدند کشــته  گنــاه  کدامیــن  بــه 
بودنــد عاشــقت  کــه  دخترانــی 
کردنــد صــدا  را  تــو  هــا  زبــان  بــی 
بودنــد موافقــت  هــا  طــرف  بــی 

ســرخ نگاهــم  کنــم  مــی  وا  چشــم 
خــون خیالــم  و  بنــدم  مــی  چشــم 
مننــد قلــب  میهمــان  شــب  و  روز 
گوناگــون و  شــگرف  هایــی  داغ 

کــن روایــت  یمــن  کربــای 
عاشــورا زبــان  بــا   ، را  قصــه 
بلعیدنــد تکــه  تکــه  هــا  گــرگ 
را اَُویســت*  پیراهــن  بــوی 

ســرخ هایــی  داس  کشــیدند  صــف 
بدنــت بــر  زخــم  بکارنــد  کــه 
ناکــرده گنــاه  کدامیــن  بــه 
تنــت اســت  جراحــت  کشــتزار 

نگفــت حســین«  امــل   « از  کــس  هیــچ 
رنجــورش و  غریــب  نــگاه  از 
میمانــد  مهــر  بــه  ســر  ابــد  تــا 
گــورش در  زنــده  آرزوهــای 

ــت ــاده زده اس ــه ج ــر گل ب ــن، عط ــر ک صب
را  غبــاری  ی  نافــه  ام  دیــده 
بنــدد مــی  بهــار  هــای  دســت 
را کاری  هــای  زخــم  ایــن  دســت 

* اویس قرنی
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شـهر؛  کاسـب  خوش نام تریـن  درگذشـت  بهانـه  بـه 
حسـابی، همـو کـه در کارش چـون نامـش بـود.

 برگ ریـزان 1371 خورشـیدی بـود، درسـت 26 سـال 
پیـش در چنیـن روزهایـی بـرای چندمیـن بـار در ایـن 
فصـل زیبـای طبیعـت آن هـم پـس از گرفتـن دیپلـم 
فرهنگ و ادب در خرداد 1371 خورشـیدی و مشـخص 
شـدن سرنوشـتم، جهـت خریـد و تهیـه کلیـات دیوان 
خاقانـی شـروانی بـه کتاب فروشـی وی رفتـم، او نیـز 
ایـن بـار چـون بارهای قبـل با تعجـب و تحیـر خاص 

پرسـید: دیـوان خاقانی ؟!
 بله؛ دیوان خاقانی

چونـان بارهـای قبل کـه به معرفـی فرخی سیسـتانی، 
سـیف فرغانـی، امیـر معزی و مسـعود سـعد سـلمان و 
غیـره می پرداختـم و  اشـعار معروف شـعرای مذکور که 
از حفـظ بـودم را می خوانـدم و دیوان هـای موردنظـر 
خریـد  بـرای  نیـز  بـار  ایـن  می کـردم،  خریـداری  را 
دیوانـی بسـیار سـنگین و اشـعاری مفلـق و مغلـق از 
شـاعری خودسـتای مغـرور، بی اعتنـا بـه گذشـتگان و  

هم عصـران خـود آمـده بـودم.
 افضـل الدیـن بدیـل بـن علی خاقانـی از سـخنگویان 
ایـران، کـه حـدود  اول  نامـی، قصیده سـرایان درجـه 
سـال 520 قمـری در شـیروان متولـد و بـه سـال 597 
قمـری درگذشـته و در مقبـره شـعرای محله سـرخاب 

تبریـز بـه خاک سـپرده شـد.

 دو شعر معروف زیر را برایش خواندم:
 صبح دم چون کله بندد آه دود آسای من

چون شفق در خون نشیند چشم شب پیمای من
مجلس غم ساخته است و من چو بید سوخته

تا به من رواق کند مژگان می پاالی من
 ***

هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان
ایوان مدائن را آیینه ی عبرت دان

یک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن
وز دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران

 او بـا تبسـم و تعجـب گـوش مـی داد و بـاروی بـاز و 
بشـاش نگاهـم می کـرد و بامتانـت و آرامـش خـاص 
خـود پرسـید این هـا را کجـا و کی یـاد گرفتـی؟ و من 
بـا غـرور جوانـی، جویـای نـام، جـواب مـی دادم و بـر 
توضیحـات و اشـعار می افـزودم کـه ایـن شـاعر مفلق 
سـرای مشـکل گـوی در سراسـر دیوانـش  بـا فخـر و 

مباهـات از خـود می گویـد و خودسـتایی می کنـد:
مالک الملک سخن خاقانیم کز گنج نطق

دخل صد خاقان بود یک نکته ی غرای من
دست من جوزا و کلکم حوت و معنی سنبله

سنبله زاید ز حوت از جنبش جوزای من

 و ایـن بـار بـا تبسـم بیشـتر در مـن نگریسـت و مـن 
مسـت شـوریده حال دوبـاره بـه توضیحـات افـزودم  و 
گفتم او را شـاعر صبح می گویند چون بیشـتر اشـعارش 

بـا صبـح، صبحـدم، صبحـگاه و ...آغاز می شـود:
مقصـد اینجاسـت ندای طلـب اینجا شـنوند/ بختیان را 

ز جـرس صبح دم آوا شـنوند

مـرا صبـح دم شـاهد جـان نمایـد/ دم عاشـق و بـوی 
نماید پـاکان 

بگذاریـم و بگذریـم فقط تـا چند روزی بـه خاطر اینکه 
خاقانـی را شـاعری مغـرور و خودسـتایی معرفـی کرده 
بـودم مشـوش، مکـدر و ملـول بـودم تـا اینکـه بعدهـا 
بامطالعـه و تأمل در احوال و آثار و اشـعار خاقانی و نظر 
صاحب نظـران صائـب، خاقانـی خوانان خاقانی شـناس 
را دیـدم و می تـوان گفـت که محسـنات و معایب کام 
خاقانـی بـه نحوی در هم جوشـیده اسـت کـه تفکیک 
و تجزیـه آن ممکن نیسـت، به عبارت دیگر اشـعار او در 
عیـن خوبـی بـد اسـت و در عین بـدی خـوب.  او خود 
بـه خورشـید خـزان می مانـد کـه  در پرتـو آن می توان 
نشسـت و نـه بـی پرتـو آن؛ انس بـا او دشـوار و بریدن 
از او دشـوار ...)دکتـر  مهدی حمیدی.  بهشـت سـخن 

)1366
 بـا خریـد ایـن دیـوان بـود کـه پـس ازآن هـر بـار که 
بـه کتاب فروشـی اش می رفتـم. پـس از سـام دریچـه 
آهنـی پیشـخوان خـود را بـاز می کـرد و مـرا بـه داخل 
فرامی خوانـد، چراغ نفتـی خـود را کـه حکـم بخـاری 
داشـت از زیـر دریچـه برمی داشـت و مـن بـه داخـل 
می رفتـم و باآنکـه فضای فروشـگاه بسـیار کوچک بود 
با شـور و شـوق همـراه با غـرور کتاب هـا را یک به یک 
نـگاه می کـردم و از نردبـان و چهارپایـه جهـت دیـدن 
کتاب هـای آخریـن قفسـه ) نزدیـک سـقف و بعضـی 
مـوارد تا زیر سـقف( اسـتفاده، در همـان حالت کتاب ها 
را بررسـی می کـردم. گاهی جهـت آوردن ابـزار به انبار 
مغـازه کـه زیرزمین بـود می رفت و در ایـن چند لحظه 
اگـر مشـتری می آمـد با فخـر و افتخـار بسـیار مجله و 

نشـریه می فروختـم...

 همچنیـن در آن روزهـا بـود کـه مـورد اعتمـاد کامـل 
ایشـان قـرار گرفتم و بعدهـا کلید انبار کـه در زیرزمین 
جنـب مغـازه اش بـود بـه مـن مـی داد و من سـاعت ها 
در ایـن زیرزمیـن مشـغول دیـدن و تهیـه کتاب هـای 
موردعاقـه ام بـودم و بعـدازآن نیـز فرزنـد مهربانـش 

عبدالحسـین جهـت  تقویـم گـذاری می آمـد.
 ایـن متانـت، آرامش و تبسـم، انصاف، ایمـان و قناعت 
در وجـود فرزنـدش نیـز بـود و هسـت و همچنیـن در 

آینـه وجـود نوه عزیـزش ...
 خدایـش رحمـت کنـد به راسـتی که »عـاش سـعیدا و 
مـات سـعیدا« و طـول عمـر باعـزت همـراه بـا خدمت 
بـه فرزندان و نـوه هم نامش کـه کار و راه پدربزرگ را 

ادامـه داده و می دهـد از خـدا مسـئلت دارم.
 پـس از چند سـال کـه به نظر خـود صاحـب کتابخانه 
شـده بـودم، کتابخانه ای که مشـتمل بود بـر 50 یا 60 
دیوان شـعر از شـعرای مختلـف، مطالعه می کـردم و از 
اشـعاری کـه لـذت می بردم یادداشـت می کـردم که در 
مـرداد 1375 دومیـن اثـرم بـا عنـوان »خلوتگـه دل« 
گزیـده ای از اشـعار شـعرا در قالب های مختلف شـعری 

بـه زیور چاپ آراسـته شـد.
 اکنـون پـس از 26 سـال صاحب گنجینه ی هسـتم که 
بنـا بـه اذعان بازدیدکننـدگان در نوع خـود بی نظیر و از 
ذخایـر و نفیـس شـهر میبد محسـوب می شـود که 70 
درصـد از کتاب هـای موجـود در ایـن گنجینـه از پاییـز 
1371 خورشـیدی تـا 1387 از کتاب فروشـی  مرحـوم 
محمدرضـا حسـابی و پـس از 1388 از  فرزند و نوه اش 
خریـداری کـرده ام کـه  خداوند ایـن خانـدان را در این 

محـور فرهنگی مسـتدام بدارد...
والسام

یادداشت محمد کارگر شورکی:

برای خوش نام ترین کاسب شهر

بــه  شــاخصی  دنیــا  در 
نــام FSI وجــود دارد کــه 
مربــوط بــه ســنجش فســاد 
سیســتماتیک مــی باشــد 
را  جهــان  کشــورهای  و 
ــاک  ــی م ــاس برخ ــر اس ب
ــدی  ــه بن ــی رتب ــای مال ه

مــی کنــد، مــاک هایــی از جملــه ثبــت مالکیــت، 
ــررات  ــات و مق ــی، یکپارچگــی مالی شــفافیت حقوق

مالــی، اســتانداردهای بیــن المللــی و مالــی.
ــت  ــادی اس ــای فس ــه معن ــتماتیک ب ــاد سیس فس
کــه زمینــه هــای بــروز آن بصــورت حســاب شــده 
توســط حکومــت یــک کشــور فراهــم شــده باشــد؛ 
مثــا ایجــاد زمینــه بــرای فــرار مالیاتــی و مــواردی 

از ایــن دســت...
ــر  ــورک«  ب ــتیس نت ــس جاس ــروه »تک ــرا گ اخی
ــنجش  ــه س ــدام ب ــوق اق ــای ف ــاک ه ــاس م اس
ــره  ــزارش نم ــن گ ــه در ای ــرده ک ــا ک ــور ه کش
ــت. ــده اس ــخص ش ــا مش ــت ه ــان کاری حکوم پنه

ــدترین کشــور  ــوئیس فاس ــزارش، س ــن گ ــق ای طب
ــن  ــا وضــع قوانی ــی شــده چــرا کــه ب جهــان معرف
خــاص در کشــورش، شــفافیت مالــی را کامــا 
محــدود کــرده و بــه همیــن دلیــل پناهــگاه 
بســیاری از متخلفــان مالــی جهانــی شــده کــه پــول 
ــه ایــن کشــور منتقــل مــی کننــد  هــای خــود را ب
ــای  ــاد ه ــت نه ــد و دس ــد باش ــل رص ــا غیرقاب ت

ــد.  ــه آن نرس ــان ب ــی کشورش حکومت
ــه  ــر کیمــن ب ــکا و جزای ــدی آمری ــه بن ــن رتب در ای
ــه  ــرار گرفت ــوم ق ــای دوم و س ــه ه ــب در رتب ترتی

ــد. ان
و شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه بدانیــد در ایــن 
لیســت کــه نــام 112 کشــور فاســد جهــان معرفــی 

ــوری  ــی از جمه ــده، نام ش
وجــود  ایــران  اســامی 

ــدارد! ن
طبــق گــزارش دیگــری بــه 
نقــل از روزنامــه ایندیپندنــت 
انگلســتان، مقــر 90 درصــد 
از صاحبــان ســرمایه لنــدن، 
خــارج از کشــور انگلســتان اســت و بــر ایــن اســاس 
اعــام شــده انگلســتان فاســدترین کشــور جهــان از 

نظــر پنهــان کاری و فســاد سیســتمی مــی باشــد.
ــاد  ــران فس ــه در ای ــت ک ــا نیس ــه آن معن ــن ب ای
اقتصــادی وجــود نــدارد، بلکــه بــدان معناســت کــه 
ــه را  ــدان زمین ــران چن ــده در ای ــع ش ــن وض قوانی
ــت  ــد و حاکمی ــی کن ــا نم ــاد مهی ــروز فس ــرای ب ب

ــدارد.   ــی ن ــاد مال ــده فس ــازماندهی ش ــور س بط
در حالــی امــروز ایــران در ایــن جایــگاه قــرار گرفته 
کــه قبــل از انقــاب، از ایــن جهــت وضعیــت 
ــورد  ــوردی از برخ ــچ م ــود و هی ــاوت ب ــا متف کام
ــا مفســدان اقتصــادی مشــاهده نشــده  ــت ب حکوم
بــود و همچنیــن بزرگتریــن اختــاس تاریــخ ایــران 

ــاد. ــاق افت ــت اتف ــط حکوم در آن دوران توس
ــی  ــز )قدیم ــال تایم ــه فایننش ــزارش روزنام ــه گ ب
و  اقتصــادی  روزنامــه  تریــن  پرنفــوذ  و  تریــن 
سیاســی جهــان( ، در بزرگتریــن دزدی تاریــخ 
ایــران، مبلــغ 35 میلیــارد دالر )525 هــزار میلیــارد 
تومــان( از ایــران خــارج شــد کــه اگــر ایــن مبلــغ 
را بیــن جمعیــت 80 میلیونــی امــروز تقســیم کنیــم 
ــه هــر نفــر 437 دالر یعنــی حــدود چهارمیلیــون  ب
و هــر خانــواده 3 نفــری حــدود 12 میلیــون تومــان 

ــرد. ــق میگی تعل
ایــن مبلــغ در ســال 1357 توســط شــخص   

ایــران خــارج شــد. از  محمدرضــا پهلــوی 

فساد سیستمی در کدام کشورها بیشتر است؟!
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آیـا بـه خاطردارید بهایـی های میبد بیشـتر 
در کـدام نقطـه زندگـی می کردند؟

بـود  زیـاد  خیلـی  امیرآبـاد  در  بهایی هـا  تشـکیات 
و بسـیاری از زمین هـای آن منطقـه را از مـردم یـزد 
خریـده بودنـد باعـث نگرانـی شـدید مـردم میبد شـده 
بـود؛ بهایی ها در سـایه دو درخت سـبز کـه در نزدیکی 
خانـه حـاج عبدالحسـین امیرآبـادی بـود اسـتراحت و 
مـردم را تمسـخر می کردنـد. فـرد محترمـی بـه نـام 
آقای حسـن سـبزواری اجازه نمـی داد زمین هـای میبد 
توسـط بهایی هـا خریـداری شـود. یـک روز، بهائیـان 
میبـد، پسـر سـبزواری به نام اصغـر را تا سـر حد مرگ 
کتـک می زننـد و مـردم بـه کمـک او می آینـد و بـه 
اردکان شـکایت می کنـد. در بیـن دو نمـاز ظهر و عصر 
مرحـوم حاج سـید حسـین از وجـود بهایی هـا اعتراض 
کـرد و آن زمـان دسـتور داد کـه بـا شـیپور بـه مـردم 
اعـام کننـد کـه در مسـجد جمـع شـوند همـه مـردم 
در یـک عصـر تابسـتان در مسـجد اجتمـاع کردنـد)در 
زمـان قدیـم بـرای اعام کـردن یا از شـیپور اسـتفاده 
می کردنـد یـا اینکـه جـار می زدنـد( بـرای اعتـراض به 
ایـن وضعیت حـدود 50- 60 نفـر از محله بشـنیغان با 
صلـوات فرسـتادن به همراه مردم دیگـر محات متحد 
شـدند و ایـن جمعیـت بـه 500 نفـر رسـید و در ایـن 
میـان هرکـدام بـا بیـل و کلنـگ بـه امیرآباد رسـیدند. 
درابتـدا مـردم محفـل شـان ) مکانـی که درآن جلسـه 
می گیرنـد و توطئـه می کردنـد( که سـاختمان مجهزی 
بـود را خـراب کردند، نزدیـک مزار که رسـیدیم متوجه 
حملـه مـا شـدند. آنـان فـرار کردنـد و بـه اردکان پنـاه 
بردنـد. از اردکان رئیـس ژاندارمـری و دادگاه خطاب به 
مـردم گفتند: هرکس شـاکی اسـت جلو بیایـد. جمعیت 
500 نفـره هیـچ کـس اعـام شـکایت نکـرد امـا یک 
نفـر بـه نام شـیخ محمـود امامی گفـت: ما همه شـاکی 
هسـتیم بـه محضـی که ایـن جملـه گفت همـه مردم 
بـا صـدای بلند فریـاد اهلل اکبر سـردادند. رئیـس دادگاه 
گفـت: رئیـس شـما کیسـت. همـه گفتنـد: مـا رئیـس 
نداریـم همه رئیس هسـتیم! و رئیـس دادگاه مجبور به 
تـرک محل شـد. امـا مرحوم آیـت اهلل اعرافی سـوار بر 
مرکـب خـود اعتـراض کـرد کـه بهایی هـا بایـد عاوه 
بـر تـرک میبـد، از اردکان نیـز بروند. وقتـی اردکانی ها 
مخالـف  آنهـا هـم  میبدی هـا شـدند  متوجـه هجـوم 
حضـور بهایی هـا شـدند و خودشـان بـه طـرف خانـه 
بهایی هـا هجـوم بردنـد. خاتمی بـه رئیـس دادگاه گفته 
بـود کـه اردکان و میبـد متحـد هسـتند و نبایـد همـه 
مـردم را محکـوم کـرد و بهایی هـا از آنجـا هـم رفتند.

نزول خوری هم انجام می دادند؟
چنـد نفـر از بهایی هـای اردکان نزول خورهـای قهاری 

بودند.

زندگـی  میبـد  محـات  در  یهودیـان  آیـا 
؟ نـد د می کر

در فیروزآبـاد تعـداد معـدودی خانـوار جـود و یهـودی 
زندگـی می کردنـد. در قلعـه فیروزآباد تنهـا چهارخانوار 
بودنـد. امـا آنها مشـکلی بـا مسـلمانان نداشـتند؛ حتی 
بـا مسـلمانان معاملـه هم داشـتند. همـه یهودی ها 60 
سـال پیـش وقتـی فلسـطین اشـغال شـد به اسـرائیل 

. فتند ر

رأی گیری قبل از انقاب چگونه بود؟
کل اسـتان یـزد تنهـا سـه نماینـده داشـت. در زمـان 
رأی گیـری، کدخدایـان شناسـنامه هـر رأی دهنـده ای 
را ضبـط می کردنـد و کسـی پـای صندوق هـای رأی 
نمی رفـت؛ دوره انتخابـات در آن زمـان، سـه روز بـود 
و یـک صنـدوق بـرای کل میبـد بـود. حتـی در یـزد، 
رأی هـم می خریدنـد. در زمان گذشـته فقـط انتخابات 
مجلـس داشـتیم امـا دوره هـا دو سـال یکبـار عـوض 
می شـدند و فـردی بـه نـام دکتـر طاهـری 14 دوره 

بود. نماینـده 

ازدواج و طاق در کجا انجام می شد؟
وقتـی امر ازدواج انجام می شـد، سـردفترهای ازدواج از 
جملـه سـبزواری آن را بـه ثبت می رسـاندند و مراسـم 
دختـران  نـه  می شـد  برگـزار  سـاده  خیلـی  عروسـی 
ملـزم بـه تهیـه جهیزیـه بودند و نـه پسـران مجبور به 
داشـتن خانـه بودنـد و اغلـب ملـک صـداق می کردنـد 
و رسـمی  بـه نـام »سـینی بـران« نداشـتند اگـر هـم 
بـود وسـایل بسـیار سـاده انتخـاب می کردنـد و اصـا 
رسـم »پاتختـی« نبـود. اما چـون طا ارزان بـود برای 
عـروس تهیـه می کردنـد. امـا پدیـده ای به نـام طاق 

بسـیار بسـیار نـادر اتفـاق می افتاد.

 رسـوم ازدواج در زمان گذشـته چگونه بود؟ 
آیا رسـم خواسـتگاری وجود داشت؟

بلـه جلسـه خواسـتگاری بـود امـا اینکـه دختر و پسـر 
قبـل از ازدواج همدیگـر را ببیننـد، اصـا عـرف نبـود. 
خانـواده پسـر به همراه واسـطه بـه خواسـتگاری دختر 

می رفتنـد و زمـان مراسـم 
ازدواج و تعییـن صـداق را 
در  می کردنـد.  مشـخص 
مراسـم ازدواج فقـط عقـد 

بود. سـاده 

در مقابل این رسـوم، 
مراسـم  و  عـزاداری 

ختـم چگونـه بود؟
مراسـم  خانـه  در  بیشـتر 
می شـد  برگـزار  سـاده 
خوانـی،  قـرآن  مراسـم 
وسـیله  تنهـا  و  داشـتند 
بـود.  قهـوه  پذیرایـی 
مـردم  ختـم  مراسـم 

ثروتمنـد تشـریفات هم داشـت برای مثـال هنگامی که 
حـاج شـیخ عبدالکریـم حائـری فـوت شـد شـخصی 
بـه نـام عبدالخالـق کـه ملـک زیادی داشـت، مراسـم 
»پرسـه تره« با تـدارک غذا برگزارشـد. مراسـمی مانند 
هفتـم، چهلـم و سـالگرد کسـی برگـزار نمی کردنـد و 
تنهـا بـه قـرآن باصـدای بلنـد بـه مـدت یـک مـاه در 

می کردنـد. قرائـت  مرحـوم  خانـه  بـام  پشـت 

می شـد؟  انجـام  چگونـه  جنازه هـا  تشـییع 
مـرگ و میر بیشـتر در چه سـنی شـایع بود؟

تشـییع  و  شـخص  فـوت  بیـن  فاصلـه  زمـان  آن  در 
جنـازه خیلـی کـم بـود. یعنـی در زمانـی کـه شـخص 
فـوت می شـد پس از غسـل دادن دفن می شـد. کسـی 

صـات نمی کشـید و 
یکدیگـر را حضـوری 
می کردنـد.  خبـر 
خیلـی  هـم  جـوان 
کـم فـوت می کـرد و 
فـوت  اگـر جوانـی  و 
مردم  تمـام  می کـرد؛ 
و  می شـدند  عـزادار 

سـوگواری باشـکوهی بـرای جـوان فـوت شـده برگزار 
می کردنـد چـون در آن زمـان، مرگ جوان کـم بود؛ اما 
اکنون بیشـتر شـده اسـت و برای مردم نیز عادی شـده 
اسـت. مـرگ و میر در کـودکان بخصوص در تابسـتان 

بیشـتر بـود چـون طبیـب حـاذق نبـود.

در چه سال زیلوبافی شروع کردید؟
زیلوبافـی  پدربزرگـم  و  پـدر  جملـه  از  بنـده  خانـواده 
می کردنـد و زیلوبافـی قدیـم هیـچ وقت رونق نداشـته 
امـا تقریبـا در دهـه 40 رونق بیشـتری داشـت. مجددا 
وقتـی فـرش ماشـینی و موکت آمـد رونق آن کم شـد 
و بـه خـارج از کشـور کمتـر صادر می شـد و روزی یک 

اتومبیـل زیلـو از میبـد خـارج می کردند.

در صـورت امکان اسـامی  زیلوبافـان قدیمی 
: یید  بگو

هاشـم رجـب پـدر حسـابی، یدالـه محمدحسـن پـدر 
غنـی پـور کـه فـوت کـرد رجـب علـی حاجـی بابـا، 
نصرالـه معتی هـا و…  بنـده، آقایـان علـی و محمـد 
باغسـتانی و میـرزا حسـین ابراهیـم شـاید قدیمی ترین 
میبـد  زیلوبافان]معاصـر[ 

هسـتیم.

آیـا زیلوبافـان دچـار 
خاصـی  بیمـاری 

؟ ند می شـد
خیـر. بیمـاری خاصی نبود 
چـون بـا پـرز زیـادی کار 
عوارضـی  و  نمی کردنـد 
و  نفـس  تنگـی  ماننـد 

نداشـتند. سـرفه 

 آیـا زنـان هـم زیلـو 
؟ فتنـد می با

پنبـه  تنهـا  زنهـا  نـه 
می رشـتند و بـه نـخ تبدیـل می کردنـد. زنها بیشـتر در 

بودنـد. خانـه 

در آن زمـان مـردم چگونه و باچه وسـیله ای 
بـه مسـافرت می رفتند؟

مسـافرت مشـهد چـون ارزان بـرای آنهـا تمام می شـد 
کـم و بیـش می رفتنـد و آن زمان، مشـهد خیلی خلوت 

بود.

کیفیـت برگزاری جشـنها در گذشـته چگونه 
؟ د بو

محـات میبـد مراسـم و یا جشـن خاصی نداشـتند اما 
در نـوروز بـه دیـد و بازدیـد یکدیگـر می رفتند.

در میبـد شـیرینی پزی و قنـادی از چه زمانی 
شد؟ رایج 

 در زمـان گذشـته قنـادی نبـود امـا علـی جندقـی و 
حسـین عطاریـان خیلـی کـم )درحـدود ماهـی 100- 
کسـی  چـون  می کردنـد؛  قنـادی  شـکر(  کیلـو   150
چنـدان قنـد مصـرف نمی کـرد. بـه تدریـج در محات 
دیگر قنادی، بیشـتر شـد. شـیرینی پزی هم نداشـتیم؛ 
فقـط زولبیا آن هم در اسـفند ماه توسـط آقـای جندقی 
پختـه می شـد. بعدهـا مـاه اسـفند کـه می رسـید مردم 
برخـی از محـات میبـد بـه اردکان می رفتنـد و مقدار 
خریـداری  اردکانـی  فروشـندگان  از  شـیرینی  زیـادی 

می کردنـد.

نانوایی ها در زمان قدیم چگونه بود؟
تنهـا یـک واحـد پخـت نـان در میبـد بـود؛ که توسـط 
شـخصی بـه نـام آقـا محمدعلـی پخـت می شـد چون 
اغلـب خود مـردم نان تهیـه می کردنـد و نانوایی خیلی 
کـم مشـتری داشـت. اما بـه تدریـج در همـه محات 
حداقـل یـک واحـد پخت نـان به وجـود آمد. هـم نان 

گنـدم و هـم نـان جـو در نانوایـی پخت می شـد.

و صفـر  در محـرم  عـزاداری  مراسـم  آیـا   
می شـد؟ برگـزار  اکنـون  هماننـد 

نـه فرق داشـت. خبـری از هیئت های مختلـف مذهبی 
نبـود تنهـا اهالـی محـات میبد و بشـنیغان بـه طرف 
سـید قنبـر حرکـت می کردنـد و سـینه زنـی داشـتند. 
نخل برداری و شـاه حسـن و شـاه حسـین هم داشتند.

بـرای  تـدارک غـذا  زمـان گذشـته  در  آیـا 
بـود؟ اکنـون  تنوعـی  بـه  عـزاداران 

در زمانهـای قدیـم در چنیـن ایامـی  تدارک غـذا کمتر 
دیـده می شـد. تنهـا آش حسـین آمـاده می کردنـد و به 
درب منـزل هریـک از خانواده هـا می بردند. اما کسـانی 
مثـل حـاج نصراله و مشـهدی کـه مرحوم شـدند دیگر 

کسـی آش را بـه درب خانه هـا نمی بـرد.

خانواده محترم مرحوم  حاج حسن نبی 
میبدی

مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت 
عرض نموده و از درگاه خداوند منان 
برای آن مرحوم علو درجات و برای 
بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت 

داریم.

تحریریه ماهنامه حائر
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گـروه تاریـخ شـفاهی میبـد در تاریـخ 17/ 9/ 91 بـا یکـی از قدیمـی تریـن زیلوبافـان معاصـر میبد گفتگـوی بسـیار جالبی را 
انجـام داده اسـت. وی از جملـه کسـانی اسـت کـه اولیـن موتـور بـرق را بـه میبـد آورد و از قاریان خـوش صدا و سـنتی قرآن 
در میبـد نیـز محسـوب مـی شـود. اطاعاتـی کـه این پیرمـرد باصفـا در جریـان گفتگوی پیـش رو ارائه مـی کند بیشـتر ناظر 
بـه منطقـه جغرافیایـی محـل سـکونت وی )بشـنیغان(و محـات اطراف آن اسـت. صفـا و صمیمیـت مرحوم حاج حسـن نبی 
میبـدی و اطاعـات ارزشـمند او ایـن مصاحبـه را گیرا و شـیرین کرده اسـت. وی چند روز قبل بـه دیار باقی شـتافت. در ادامه 

دومیـن بخـش از ایـن مصاحبه را مـی خوانید:

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

روایتی شنیدنی از نحوه برگزاری انتخابات در میبِد پیش از انقالب !

 مرحـوم آیـت اهلل اعرافـی سـوار 
کـرد  اعتـراض  خـود  مرکـب  بـر 
بـر  عـاوه  بایـد  بهایی هـا  کـه 
تـرک میبـد، از اردکان نیـز بروند. 
وقتـی اردکانی هـا متوجـه هجـوم 
هـم  آنهـا  شـدند  میبدی هـا 
مخالـف حضـور بهایی ها شـدند و 
خودشـان بـه طرف خانـه بهایی ها 

بردنـد هجـوم 
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چنــد ســال قبــل کــه 
ــم در  ــروع فعالیت ــرای ش ب
ــن  ــه ای ــد ب ــگاه میب دانش
در  آمــدم،  شهرســتان 
ــد  ــات میب ــی از مح یک
ــه ای آرام و دارای  ــردم؛ محل ــاره ک ــه ای را اج آن خان
ــا  ــینه، ب ــجد و حس ــه مس ــه س ــا ک ــا صف ــی ب مردمان
فاصلــه صــد متــری در آن قــرار دارد. بــرای اهــل نمــاز 
ــزاران  ــت و نمازگ ــی اس ــت بزرگ ــن مزی ــت، ای جماع
ــاز  ــض نم ــام از فی ــر و ش ــح و ظه ــر صب ــد ه قادرن
ــاجد  ــای مس ــا بلندگوه ــوند. ام ــد ش ــت بهره من جماع
مذکــور عــاوه بــر اذان و نمــاز، صــدای ســایر مراســم 
از جملــه عزاداری هــا و ســخنرانی های مذهبــی را 
از صحــن مســجد در فضــای پیرامــون محلــه پخــش 
می کنــد بــه گونــه ای کــه ایــن صــدا در بیشــتر 

خانه هــای ایــن محلــه بــه گــوش می رســد. 
ــا ایــام محــرم مصــادف  روزهــای اوِل ســکونت کــه ب
ــان  ــه جدیدم ــت خان ــر جذابی ــر ب ــن ام ــود، ای ــده ب ش
ــد و از  ــاوت ش ــع متف ــم وض ــا کم ک ــود ام ــزوده ب اف
مقطعــی متوجــه شــدیم کــه ناگزیریــم از یــک ســاعت 
قبــل از اذان مغــرب تــا پاســی از شــب، صــدای 
بلندگوهــا را بشــنویم. از ایــن رو بــه فکــر چــاره افتادم. 
ــل  ــی مح ــجد را از اهال ــی مس ــماره روحان ــدا ش ابت
ــوالی شــرعی  ــال پیامکــی از وی س ــا ارس ــم و ب گرفت
بــه ایــن مضمــون کــردم: »اگــر صــدای بلندگوهــای 

مســجد، ســبب آزار و اذیــت دیگــران شــود چــه حکمی 
دارد؟« کــه در پاســخ گفتنــد »هــر عملــی کــه ســبب 
آزار و اذیــت شــود حــرام اســت« در ادامــه از وی ســوال 
ــد:  ــی پاســخ مان ــن ســوال ب دیگــری پرســیدم کــه ای
ــی  ــخنرانی م ــه س ــجدی ک ــما در مس ــرا ش ــس چ »پ

ــد؟!« ــع نمی کنی ــا را قط ــدای بلندگوه ــد، ص کنی
پــس از آن در صــدد اســتفتاء از مراجــع معظــم تقلیــد 
ــدای  ــش ص ــان پخ ــتثناء ایش ــه بااس ــدم ک ــر آم ب
هرگونــه مراســمی بــه جــز صــدای اذان را کــه منجــر 
بــه آزار همســایگان شــود حــرام دانســتند. بــه دنبال آن 
در یکــی از روزهــای پائیــز که از ســر کاس برگشــته و 
در حــال اســتراحت بــودم، پخــش مکــرر صــدای روضه 
ــی  ــا متول ــره ب ــدد مذاک ــتوه آورد و در ص ــه س ــرا ب م
مســجد کــه از قضــا همچــون حقیــر، فــارغ التحصیــل 
رشــته حقــوق بــود، برآمــدم. بــا کمــی عصبانیــت بــه 
ــع  ــه مراج ــر هم ــم »مگ ــه او گفت ــم و ب ــجد رفت مس
تقلیــد، فتــوا نداده انــد کــه بــه جــز صــدای اذان، 
صــدای دیگــری از بلندگوهــا پخــش نشــود، پــس چــرا 
ــخ وی  ــد؟!«. پاس ــل نمی کنی ــع عم ــوای مراج ــه فت ب
ــم برداشــت.  ــروف را از دوش ــه مع ــر ب ــف ام ــار تکلی ب
ــاد  ــرف زی ــع ح ــخ داد: »مراج ــن پاس ــن چنی وی ای
ــود  ــع س ــر مراج ــد! مگ ــل نمیکن ــد، کســی عم می زنن
ــد؟ چــه کســی عمــل  بانکــی را حــرام اعــام نکرده ان

مــی کنــد؟!«
ــه ای  ــود بهان ــرای خ ــش ب ــن قیاس ــا ای ــان ب آری ایش

ــل  ــودش عم ــوای خ ــه فت ــه ب ــود ک ــرده ب ــم ک فراه
اکنــون در جــای  نیــز  او  اینکــه  از  کنــد، غافــل 
ــِن  مســئولین نظــام بانکــی کشــور اســت؛ اگــر مکلفی
فتــوای مراجــع در بــاب ســود بانکــی، فــان مســئول 
ــدای  ــت ص ــوای حرم ــوص فت ــت، در خص ــی اس بانک
ــه تکلیــف  ــف ب ــز ایشــان مســئول و مکل بلندگوهــا نی
ــف خــود را فرامــوش کــرده و تصــور  ــا تکلی اســت ام
ــا  ــراه ب ــر مراســمی هم ــزاداری و ه ــر ع ــد ه ــی کن م
ثــواب اســت، غافــل از اینکــه در هــر مراســم و اجــرای 
ــاالر  ــهادت س ــزاداری ش ــه ع ــرعی از جمل ــف ش تکلی
ــه  ــتیم ن ــف هس ــه تکلی ــف ب ــه مکل ــهیدان، هم ش

ــخصی. ــاس ش ــتدالل و قی اس
الزم بـه ذکر اسـت فـارغ از حرمت شـرعِی آزار و اذیت 
همسـایه بوسـیله پخش مراسـم از بلندگوهای مسـاجد، 
از نظـر حقوقـی نیـز این رفتـار مجاز نیسـت و قانونگذار 
هـر رفتـاری کـه منجر بـه ایراد ضرر به همسـایه شـود 
را ممنـوع دانسـته اسـت. بـه اسـتناد مـاده 132 قانـون 
مدنـی: »کسـی نمی توانـد در ملـک خـود تصرفـی کند 
کـه مسـتلزم تضـرر همسـایه شـود مگر تصرفـی که به 
قـدر متعـارف و بـرای رفـع حاجت یـا دفع ضـرر  از خود 
باشـد«؛ همچنیـن ایجـاد مزاحمـت بـرای غیـر از جمله 
همسـایه ملـک بـر اسـاس مـاده 690 قانـون مجـازات 
اسـامی در مـواردی از جملـه بـا احـراز سـوء نیسـت 
مرتکـب، عمـل مجرمانـه نیز تلقـی می شـود و قابلیت 

تعقیـب کیفری را نیـز دارد .

قیاس  َمن درآوردی برای توجیه عمل خالف شرع!
دکتر نصرا... جعفری، 

عضو هیات علمی گروه 
حقوق دانشگاه میبد

  ماهنامه فرهنگی اجتماعی حائر/ ویژه استان یزد                                    صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر سید مصطفی میرمحمدی میبدی                         
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میبدی ها در جبهه های حق علیه باطل
شهید نامجو و مرحوم دکتر وحیدی از جمله افراد داخل این تصویر هستند

وزیر بهداشت به بهانه کم بودن میزان بودجه وزارتخانه اش قهر کرد و استعفا داد

ــم  ــدای مراس ــش ص ــم پخ ــوال: حک س
نــوار  یــا  و  نوحه خوانــی  و  ســینه زنی 
و  مســاجد  بلندگوهــای  طریــق  از  آن 
محله هــا  و  شــهرها  در  حســینیه ها 

چیســت؟

رهبر انقاب:
 پخــش اذان بــه نحــو متعــارف بــرای اعــام 
داخــل شــدن وقــت نمــاز صبــح بــه وســیله بلندگــو 
اشــکال نــدارد، ولــی پخــش آیــات قرآنــی و دعــا و 
غیــر آن از بلندگــوی مســجد، اگــر موجــب اذیــت 
ــه  ــدارد، بلک ــرعی ن ــه ش ــود، توجی ــایگان ش همس

ــت. ــکال اس دارای اش

قال الصادق )ع(:

َّــا َمنْ  لـَـْم يُْحِســْن ُمَجــاَوَرَة  َّــُه لَيـْـَس  مِن  ِاعْلَُمــوا أَن
ــاَوَره َمْن َج

ــه  ــود ب ــايۀ خ ــا همس ــه ب ــى ك ــت كس ــا نيس از م
ــد ــار نكن ــى رفت خوب

اصول كافى: ج 2، ص 668

استفتائات

حدیث

حکم صدای زیاد بلندگو

اذیت همسایگان

کرمانشـاه،کارگروه  زلزلـه  بـا  همزمـان  گذشـته  سـال 
جهـادی و خیـری جبهه فرهنگـی انقاب اسـامی میبد، 
شـروع بـکار کـرد کـه ایـن فعالیـت در مناطق زلزلـه زده 
کرمانشـاه و همچنیـن کوهبنـان کرمـان بسـیار به چشـم 
آمـد، کـه مـی تـوان از جملـه ایـن فعالیـت هـا به مـوارد 

زیـر اشـاره کرد:
اعـزام 14 گـروه فنـی و مهندسـی از نیروهـای داوطلبـی 
مردمـی بـه کرمانشـاه وکرمـان، جمـع آوری کمک های 
نقـدی مـردم خیـر میبـد جهـت تامین وسـایل مـورد نیاز 
بـرای زلزلـه زدگان و ارسـال چندیـن محمولـه کاشـی با 

همـکاری صنعتگران میبـد و...
پـس از ماجـرای تلـخ زلزلـه غـرب کشـور، ایـن کارگروه 
بـا حفـظ رویکـرد جهـادی و خیـری در میبد بـه کار خود 

ادامـه مـی دهد کـه از جملـه فعالیت هـای ایـن کارگروه 
مـی تـوان بـه انجـام تعمیـرات سـاختمانی مانند سـاخت 
سـرویس بهداشـتی، توزیـع بن هـای تهیه کفـش و لباس 
بـرای عیـد نـوروز، تهیـه کیـف و لـوازم التحریـر بـرای 
دانـش آمـوزان نیازمنـد قبـل از شـروع سـال تحصیلـی، 
توزیـع گوشـت هـای نـذری و عقیقـه در بیـن اقشـار کم 
بضاعـت و کمـک هـای مـوردی در زمینـه جهیزیـه و... 

کرد. اشـاره 
کـه  فعلـی  زمـان  در  ویـژه  بـه صـورت  کارگـروه  ایـن 
مشـکات اقتصـادی موجـود در کشـور، آسـیب بیشـتری 
را متوجـه قشـر بـی بضاعـت و نیازمنـد میبد کرده اسـت، 
معنـوی  و  مـادی  هـای  حمایـت  جـذب  بـا  دارد  سـعی 
حـل  و  رفـع  در  میبـدی،  شـریف  و  عزیـز  همشـهریان 

مشـکات قشـرهای نیازمنـد تـاش مضاعفـی را بـه کار 
گیـرد و ایـن موضـوع نیازمند توجـه و عنایت بیشـتری از 

مـردم خّیـر و نوع دوسـت میبـدی نیـز مـی باشـد. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن کارگـروه بـا بهـره گیـری 
از کارشناسـانی کـه در ایـن کار خیـر جبهـه فرهنگـی را 
حمایـت مـی کنند، نسـبت به مشـکاتی فراتر از مسـائل 
را   خـود  فعالیـت  درمـان،  و  مشـاوره  ماننـد  نیـز،  مالـی 

گسـترش داده اسـت.
شـماره پیامـک 09383517815 جهـت معرفـی خانـواده 
حسـاب  شـماره  و  فرهنگـی  جبهـه  بـه  نیازمنـد  هـای 
5041721111467909 بـه نـام احمـد صمـدی نیز برای 
کمـک هـای خیـری مردم شـریف میبـد به ایـن کارگروه 

باشـد.  می 

  فعالیت های کارگروه جهادی و خیری جبهه فرهنگی میبد

 در کمک به نیازمندان میبدی


