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لطفا خودتان را معرفی بفرمائید؟
جلیــل محســنی میبــدی و متولــد ســال 1317 هســتم. 

در ســال 1341 ازدواج کــردم و 5 فرزنــد دارم.

چگونــه  و  کجــا  در  را  تحصیــل  دوران 
؟ یــد ه ا ند ا ر گذ

اول دبســتان را در مدرســه میبــدی فیروزآبــاد خوانــدم، 
کالس دوم را بــه دبســتان امــام کــه آن ســال توســط 
آقــای عظیمــی پــور تاســیس شــد رفتــم، پنــج ســال 
در ایــن مدرســه ادامــه دادم تــا اینکــه کالس ششــم را 
بعــد از تاییــد شــدن در امتحانــات نهایــی بــه مدرســه 

دبیرســتان مفیــد میبــد رفتــم. هفتــم تــا نهــم را آنجــا 
تحصیــل کــردم. اوایلــی کــه رفتیــم آقــای صالحــی 
معلــم و ناظــم بــود و حتــی زبــان رســمی کــه آموزش 

داده مــی شــد زبــان فرانســوی بــود.
بعــد از آن بــه تهران رفتم و در دانشســرای کشــاورزی 
آنجــا کــه از امــالک شــاه بــود و بنیــاد فــورد آمریــکا 
ــدرن آن  ــائل م ــی داد و دارای وس ــا را م ــرج آنج خ
ــا  ــل دادم. آنج ــه تحصی ــود، ادام ــاورزی ب ــان کش زم
ــه  ــداری و ... را ب ــا دام ــی ت ــبزی کاری و باغبان از س
دانشــجویان آمــوزش مــی دادنــد. دو ســال نیــز آنجــا 
تحصیــل کــردم. حــدود 100 نفــر بودیــم کــه عــده ای 
در اداره کشــاورزی بــه کار گرفتــه شــدند، برخــی بــه 
ــه  ــن ک ــد م ــرادی مانن ــد و اف ــک کشــاورزی رفتن بان

عالقــه بــه تدریــس داشــتیم، معلــم شــدیم.

در چــه ســالی بــه عنــوان معلــم کار خــود را 
ــاز کردید؟ آغ

در 18 ســالگی تدریــس را شــروع کــردم. در معرفــی 
ــرای آمــوزگارِی  ــود »ب نامــه مــا هــم نوشــته شــده ب
اردکان  احمدآبــاد  مدرســه هــای کشــاورزی«. در 
ــم ایــن درس  ــه تعلی ــد کــه ب ــا کردن شــرایطی را مهی

ــته  ــی خس ــودم و وقت ــا ب ــال آنج ــه س ــردازم. س بپ
شــدم، بــه میبــد آمــدم و بــه عنــوان معلــم معمولــی 
و در کال س هــای پنجــم و ششــم ده آبــاد درس مــی 
دادم. در دبســتان مومــن ده آبــاد نیــز 5 ســال تدریــس 
ــه دبســتان امــام آمــدم کــه  کــردم. بعــد از آن نیــز ب
مدیــرش ســبزواری بــود. جــای ایشــان حــاج جــالل 
آخونــدی مدیــر شــد. ســه چهــار ســالی آنجــا بــودم و 

ــز شــدم. ــر مدرســه نی مدی
ــودم،  ــر ب ــه مدی ــن اینک ــام ضم ــتان ام ــه در دبس البت
ــان را تدریــس مــی  ــرای دبیرســتان هــم کالس زب ب
ــه در  ــود ک ــی ب ــر آموزش ــه خاط ــم ب ــردم، آن ه ک

ــم،  ــده بودی ــورد دی ــاد ف ــه بنی ــته ب ــرای وابس دانشس
زبــان انگلیســی را خــوب مــی دانســتم. همیــن اتفــاق 
ــد  ــای میب ــتان ه ــر دبیرس ــه دبی ــد ک ــث ش ــداً باع بع
ــز  ــان را نی ــم زب ــوق دیپل ــت ف ــن خدم ــوم. ضم ش
ــی  ــان م ــه اصفه ــا ب ــتان ه ــه تابس ــه البت ــم ک گرفت

ــم. ــی دیدی ــوزش م ــم و آم رفتی
ــی  ــس م ــرد تدری ــینای مهرج ــن س ــتان اب در دبیرس
کــردم کــه دیگر خســته شــده بودم. مدرســه ای پشــت 
ــرای مدیریــت آنجــا  ــود کــه مــرا ب »پســت میبــد« ب
ــاد«  ــمش »نوبنی ــه اس ــن مدرس ــد. ای ــاب کردن انتخ
ــه  ــم ک ــر افتادی ــن فک ــه ای ــل ب ــان اوای ــود. در هم ب
ــیدالدین  ــر رش ــه خاط ــم. ب ــوض کنی ــمش را ع اس

ــم. ــر دادی ــام تغیی ــن ن ــه همی ــام آن را ب ــدی ن میب

ــرای  ــوری ب ــئولین کش ــدام از مس ــچ ک هی
ــد؟ ــد آمدن ــه میب ــد ب بازدی

ــر  ــود وزی در همــان زمــان کــه حــدود ســال 1354 ب
ــا  ــرخ رو پارس ــم ف ــه خان ــت ک ــرورش وق آموزش وپ
بــود بــه میبــد آمــد. بــه مدرســه آزرم در محلــه 
علی آبــاد رفتــه بــود کــه مدیریــت مدرســه آن را 
همســرم بــر عهــده داشــت. رئیــس فرهنــگ آن زمان 

ــه همســرت بگــو چــادرش را  ــده گفــت کــه ب ــه بن ب
ــت(  ــرون نمی رف ــادر بی ــدون چ ــرم ب ــردارد )همس ب
ــدون  ــد ب ــر را بگویی ــای دیگ ــی از خانم ه ــم یک گفت
حجــاب بــه اســتقبال وزیــر بــرود. خواســتند ایــن کار 
ــی  ــی فاطمــه آقای ــد کــه همســرم بی ب را انجــام دهن
میبــدی هــم نگذاشــته بــود آن زن جــای وی بنشــیند 
و خــودش بــه اســتقبال وزیــر رفتــه بــود! وزیــر نیــز در 
بازدیــد بــه ایشــان گفتــه بــود کــه بــا چــادر ناراحــت 
ــادر  ــا چ ــر ب ــود خی ــه ب ــز گفت ــرم نی ــتید؟! همس نیس
ــود و  ــاده ب ــاق افت ــاه اتف ــن برخــورد کوت ــم. همی راحت

ــه تمــام شــد. قضی

ــت.  ــدی داش ــد و بازدی ــا آم ــه م ــه مدرس ــدازآن ب بع
آنجــا گفتــه شــد کــه مدیــر مدرســه آزرم همســر بــده 
ــی  ــز درگوش ــرورش نی ــر آموزش وپ ــت. وزی ــوده اس ب
بــا رئیــس فرهنــگ میبــد صحبــت کــرد و وی بیــرون 
رفــت و بــا چــادری کــه هدیــه خریــده بــود بازگشــت. 
بنــده هــم بعــداً بــه ایشــان گفتــم: دیدیــد کــه اتفاقــی 

ــیدید؟ ــوده می ترس ــاد و بیه نیفت

ــا آیــت  خاطــره ای از برخــورد و همراهــی ب
ــد؟ ــی داری ــم اعراف ا... محمدابراهی

بلــه زمــان قدیــم آیــت ا... ابراهیــم اعرافــی بــه منــزل 
یکــی از نزدیــکان آمــده بــود. بــرای برگشــت بــه بنــده 
ــای  ــرم. آن روز آق ــزل بب ــه من ــد کــه ایشــان را ب گفتن
اعرافــی امام جمعــه کنونــی میبــد نیــز همــراه پدرشــان 
بودنــد. بــا آن هــا و حــاج ســید اســدا... بــه منزل آیــت ا... 
اعرافــی رفتیــم. بعــد از پیــاده شــدن مرحــوم اعرافــی 
ــدم.  ــل ش ــروم. داخ ــل ب ــه داخ ــه ب ــرد ک ــارف ک تع
ایشــان ظــرف پســته و گــز آوردنــد. یکــی برداشــتم که 
بــروم کــه گفــت: نمی شــود، جیبــت را بگیــر! پســته ها 
ــن  ــه م ــن ب ــن رفت ــم؛ و در حی ــرد در جیب ــی ک را خال

گفــت: ریشــت را هــم دیگــر نتــراش )خنــده(
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22 بهمـن 1397 نیـز بـا همـه اتفاقـات خوبـي کـه 
در ایـن روز افتـاد، بـه پایـان رسـید. مـردم میبـد نیـز 
همـراه و همـگام بـا دیگر مـردم عزیز و شـریف ایران 
حضـور  ایـن  انتظـار  هیچ کـس  شـاید  کـه  روزي  در 
بـاران  زیـر  و  سـرد  هوایـي  در  نداشـت،  را  گسـترده 
زمسـتاني پـا بـه خیابان های شـهر گذاشـتند و علیرغم 
همـه مشـکالتي کـه داشـتند، یک صـدا در حضـوري 
بی نظیـر، آرمان هـای انقـالب اسـالمي را فریـاد زدنـد.

آنـان کـه حضـور مـردم در سـال های قبل را مشـاهده 
کرده بودند، اذعان داشـتند که بهمن تماشـایي امسـال 
شـاید در نـوع خـود بی نظیـر و اسـتثنایي بـوده اسـت، 
آن هـم بـا همـه بی تدبیری هایـی کـه انـگار قـرار بـود 
مـردم مـا را از اصـل انقـالب، ناامیـد و سـرخورده کند.

در گفتگوهایـي کـه گروه رسـانه ای »میبدمـا« با مردم 
در سـطح خیابـان و هنگامـه رسـتاخیز مـردم انقالبـي 
میبـد انجـام دادنـد نیـز بر همیـن نکتـه بارهـا و بارها 
از زبـان افـراد بـا سـالیق و عالیـق مختلـف، اشـاره و 
تأکیـد شـد کـه؛ »هـر چـه می کشـیم از انتخـاب بـد 
اسـت، نـه از انقـالب و مـا همیشـه پـاي آرمان هـای 

نظـام مقـدس جمهـوري اسـالمی ایسـتاده ایم«
بایـد مرحبـا گفت به مردمي که شـعور و بلـوغ انقالبي 
خـود را در بهتریـن میـزان ممکـن حفـظ کـرده و بـر 
ایـن امـر مهـم نیـز اسـتمرار ورزیده انـد. مردمـي کـه 
اصل وفـرع را می شناسـند و بـا همـه تـوان در میـدان 

تکلیـف حضـور می یابنـد.
و مسـئولین در هـر جایـگاه و رتبـه و موقعیتـي کـه 
هسـتند، پیـام خوبـي گرفتنـد، کمـا اینکـه فرامـوش 
نکـردن ایـن پیـاِم دریافت شـده نیـز خود بسـیار مهم 
اسـت. بـه قـول رهبـر انقـالب کـه فرمودنـد: »نهیب 
ملـت ایـران دشـمن را بـه عقـب میرانـد و عزم راسـخ 
او معـادالت غلـط آنـان را به هـم می ریزد. مسـئوالن 
بـا  و  بداننـد  را  بینظیـر  پدیدهـي  ایـن  قـدر  کشـور 
اسـتقامت کامـل و روحیـه ی انقالبـي و عمـل جهادي 
بـه ملـت عزیـز خدمـت و از آرمان هـای انقـالب دفاع 
کننـد. آینـده متعلـق بـه ملت بیـدار و بصیر ماسـت، ما 

مسـئوالن بایـد بکوشـیم از ملـت عقـب نمانیـم.«
و امـا مسـئولین در شهرسـتان میبـد نیز بایـد این نکته 
بارهـا  بارهـا و  به خوبـی درک کننـد، آن هـا  را  مهـم 
دیـده و تجربـه کرده انـد کـه در مراسـم هایی ماننـد 
پیاده روی هـای خانوادگـي بـا ارائـه انـواع جایزه هـای 
رنگارنـگ و ارزشـمند، موفـق بـه جمع کـردن درصـد 
در  کـه  شـرکت کننده  تعـداد  همیـن  از  کوچکـي 
راهپیمایـي 22 بهمـن حاضـر بـوده اند، نشـدند؛ اینکه 
مـردم در بـاران - که حجـم قابل توجهی نیز داشـت - 
بـا فرزنـدان کوچک خـود و با حضور سـنین مختلف به 
خیابـان می آینـد و رسـاتر از هرسـال شـعار می دهنـد، 
نشـان می دهـد مـردم پـاي انقـالب و ارزش هـای آن 
ایسـتاده اند و ایشـان نیـز بایـد بـراي همین مـردم که 

همیشـه فـداي انقـالب بوده انـد، فعالیـت کننـد.
نظـام فرسایشـي اداري ایـن روزها به اضافه مشـکالت 
از  را  مـا  دارد،  وجـود  شـهر  در سـطح  کـه  بسـیاري 
گرفتـه  صـورت  کارهـاي  و  انجام شـده  تالش هـای 
غافـل نمی کنـد، امـا مـردم امـروزه بیـش از همیشـه 
بـه پشـتیباني و حمایت نیـاز دارند و اینکـه در ادارات و 
ارگان هـا فقط به تغییراتي بسـیار ناچیز در خدمترسـاني 
بـه مـردم مبـادرت شـود، کاري از پیـش نخواهـد برد.

امیـد کـه به قـول رهبـر انقالب، ایـن حضور گسـترده 
و بـه معنـاي تمـام کلمه »عجیـب«، احسـاس تکلیف 
بـا  و  کنـد  زنده تـر  مـا  مسـئولین  در  را  قدردانـي  و 
روحیـه ی انقالبـي و عمـل جهادي که فراتـر از فعالیت 
همیشـگی مـی باشـد، فشـارهاي وارده بـر مـردم کـه 
نتیجـه سیاسـت های اشـتباه قـوه مجریـه بـوده، را در 

حـد امـکان تقلیـل دهند.

گفتگوی »حائر« با جلیل محسنی میبدی، فرهنگی شاغل در پیش از انقالب

پیش از انقالب، میبد به عنوان بخش هم ثبت نشده بود

تاریــخ پرفــراز و نشــیب کشــور مــا در دوره معاصــر خــود، شــاید در نــوع خــود کــم نظیــر و یــا بــی نظیــر باشــد و در مقیاســی 
ــا یکــی از  ــه ب ــی ک ــرای بســیاری شــنیدنی و جــذاب باشــد. گفتگوی ــد ب ــز مــی توان ــد نی ــر میب ــه ب ــخ رفت ــر، تاری کوچــک ت
ــه گوشــه ای از یــک گفتگــوی دو  ــان شــاغل در دوره پیــش از انقــالب در ایــن بخــش پیــش چشــمانتان قــرار گرفت فرهنگی

ســاعت و نیمــه هســت کــه بنــا بــه مقتضــای زمانــی کــه در آن هســتیم، گلچیــن شــده اســت؛ در ادامــه بخوانیــد؛
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ــاد؟ شــما  بعــد از انقــالب چــه اتفاقــی افت
ــه فعالیــت خــود ادامــه دادیــد؟ ب

ــت  ــه دادم و بازنشس ــه کارم ادام ــال 1360 ب ــا س ت
شــدم. البتــه بایــد 30 ســال کار می کــردم کــه 
بــا پیشــنهاد مســئولین  از 25 ســال کار و  بعــد 

آموزش وپــرورش وقــت ایــن اتفــاق افتــاد.

انقــالب  ابتــدای  در  افــراد  برخــی 

ــم  ــما ه ــا ش ــا ب ــد، آی ــی کردن تندروی های
شــد؟ برخــوردی 

نشــد.  برخــوردی  هیــچ  بنــده  بــا  به هیچ وجــه، 
ــه دریکــی از مــدارس  ــم البت ــن ماه هــای فعالیت آخری
میبــد به عنــوان دفتــردار بــه کار گرفتــه شــدم. 
ــه  ــر مدرس ــم، مدی ــه رفت ــه آن مدرس ــه ب روزی ک
ــد  ــز بلن ــه داشــت، پشــت می ــناختی ک ــت ش ــه عل ب
شــد و گفــت تــا شــما هســتید مــن پشــت ایــن میــز 
ــودم  ــه ب ــه در آن مدرس ــی ک ــا زمان ــینم! و ت نمی نش
ــه  ــت ننشســت. البت ــز مدیری ــم پشــت می ــه احترام ب
مــن در موقعیــت شــغلی آنجــا برایشــان ســنگ تمــام 

ــتم. گذاش

ــزار  ــل از انقــالب چطــور برگ ــات قب انتخاب
می شــد؟

بگذاریــد برایتــان بگویــم، چــون خیلــی جالــب 
ــاری جــزء ناظــران صنــدوق هــم  اســت. بنــده چندب
بــوده ام. کدخــدا یــا معتمدیــن شناســنامه های مــردم 
می دادنــد.  رأی  خودشــان  و  می کردنــد  جمــع  را 
خاطــره جالبــی هــم دارم. دریکــی از ایــن انتخابــات 
پــای صنــدوق بــودم کــه رأی هــای صنــدوق را 
می شــمردند. هــر رأیــی کــه بیــرون می آوردنــد 
ــارش  ــد، کن ــای حکمــت را می خواندن ــاًل اســم آق مث
بــودم کــه رأی هایــی کــه بــه نــام قــوام بــود 
هــم حکمــت می خوانــد! )خنــده( و وقتــی بــه 
ــت،  ــوام اس ــرای ق ــه ب ــن رأی ک ــم ای وی می گفت

می گفــت چیــزی نگــو و ادامــه مــی داد...!

مردم پای صندوق نمی آمدند؟
خیلــی کــم... رأی را خودشــان می دادنــد و بعــد هــم 

ــد! ــتند می خواندن ــه می خواس ــر چ ه

ــه  ــد ک ــتور می آم ــاال دس ــاً از ب ــس حتم پ
ــاورد؟ ــی رأی بی ــد فالن بای

این طــور بــود. اول تائیــد می شــد و بــه آن هــا اعــالم 
می شــد و طبیعتــاً همــان هــم  رأی مــی آورد )خنــده(

ــد؟  ــر بودن ــد فعال ت ــا در میب ــدام حزب ه ک
آیــا در میبــد هــم احــزاب فعــال بودنــد؟

ــردی  ــئولش ف ــه مس ــود ک ــوده ب ــزب ت ــل ح اوای
ــت  ــه کمونیس ــه البت ــود ک ــان ... ب ــام رضاخ ــه ن ب
بودنــد. او مســئول کلــوپ جوانــان حــزب تــوده 
شــده بــود. یــادم می آیــد کــه شــب ها تمریــن 
ــه  ــان زیرمجموع ــه جوان ــد و ب ــخنرانی می کردن س
خــود تریبــون داری و ســخنرانی یــاد می دادنــد. 

ــه  ــب اینک ــم؛ جال ــد باه ــم می خواندن ــعرهایی ه ش
به نوعــی هــم دادگاه داشــتند و اگــر کســی از کســی 
شــکایت می کــرد خودشــان حکــم می کردنــد و 

می کردنــد. اجــرا 

مگــر قانونــی وجــود نداشــت، چــه ســالی 
دقیقــاً ایــن اتفــاق افتــاد؟

ــود.  ــده ب ــنه ش ــی در و پاش ــت ب ــی؟ مملک ــه قانون چ
ــردی را  ــد ف ــادم می آی ــدوداً؛ ی ــود ح ــال 1325 ب س
کــه از او شــکایت شــده بــود را آوردنــد و رضاخــان... 
همان جــا حکــم کــرد و در آشــپزخانه زندانــش کــرد. 
ــه و  ــا گری ــناخت و ب ــوان را می ش ــن آن ج ــادر م م

ــرد. ــوان را آزاد ک ــه وی، آن ج ــاس ب زاری و التم

بعد از حزب توده چطور؟
ــن و پان ایرانیســم  ــران نوی ــردم، ای ــزب م ــدازآن ح بع
ســه حزبی بودنــد کــه پــا بــه میــدان گذاشــتند. 
جریان هــای  دو  آن  و  بــود  حکومتــی  ایران نویــن 
غیردولتــی بودنــد و باهــم نیــز مخالــف بودنــد و گاهــی 
ــد. ــش می دادن ــم فح ــه ه ــود ب ــای خ در تریبون ه

و شاه دستور داد حزب ها منحل شود؟
ــه  ــتاخیز را ب ــزب رس ــالل داد و ح ــتور انح ــه دس بل

ــرد. ــی ک ــزب معرف ــوان تک ح عن

و مــردم را مجبــور بــه عضویــت در آن 
ــد؟ ــزب کردن ح

برگه هــا را می بردنــد و اعــالم می کردنــد بیاییــد 
ــدون  ــفانه ب ــم متأس ــردم ه ــوید. م ــزب ش ــو ح عض

ــدند. ــو می ش ــر عض ــل و تفک تأم

در مــورد شــهر شــدن میبــد چیــزی 
هســتند؟ یادتــان 

ــد  ــد و میب ــش بودن ــدا و ... بخ ــکذر و عق ــی اش زمان
ــا  ــت م ــه جمعی ــد. البت ــاب نمی کردن ــش حس را بخ
کمتــر از آن هــا نبــود ولــی بــه خاطــر دشــمنی برخــی 
ــل از انقــالب شــکایت  ــود. قب ــاده ب ــن اتفــاق نیفت ای
کردیــم ولــی بعــد از انقــالب به عنــوان بخــش 
ــتان  ــه شهرس ــد ب ــز میب ــا نی ــدیم. بعده ــی ش معرف

ــل شــد. تبدی

بعــد از انقــالب پــس ارتقــاء ناگهانــی پیــدا 
؟ یم د کر

بله اول بخش و بعد به شهرستان تبدیل شدیم.

در موقــع انقــالب و تظاهــرات مــردم چــه 
ــد؟ ــان دار بودن کســانی جری

ــا  ــد آق ــی، محم ــل حســین نقیب ــد، مث بســیاری بودن
ــدی و ... ــین زاه ــدری، حس حی

بــا آیــت اهلل ابراهیــم اعرافــی هــم هماهنگ 
ند؟ بود

بلــه همــه باهــم بودنــد و همــراه بودنــد. حتــی ســر 
ــرکرده های  ــی از س ــه یک ــردم ب ــه م ــان حمل جری
حــزب پان ایرانیســم در یــزد کــه خبــرش را آوردنــد، 
محمــد آقــا حیــدری کــه در یکــی از همیــن مراســم 
ــوب کاری  ــت: »خ ــود، گف ــه ب ــار بقی ــا و در کن ه
ــر  ــگان شاهنشــاه آریامه ــت خدای ــدر گف ــد، چق کردن
...!« منظــورش ایــن بــود کــه آن فــردی کــه کتــک 
خــورده بــود، مــدام از عظمــت شــاه یــاد مــی کــرده 

ــوده اســت. ــن موضــوع حقــش ب اســت. و ای
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــزد م ــه در ی ــردی ک ــه آن ف البت
گرفــت، بــه وســیله آیــت ا... صدوقــی از مــرگ 
نجــات پیــدا کــرده بــود، بــه ایــن شــکل کــه ایشــان 
ــوش  ــرد را در آغ ــرده و آن ف ــاز ک ــود را ب ــای خ عب
گرفتــه بــود و بــا ایــن کار مــردم را  آرام کــرده بــود، 

ــد... ــی کردن ــم نم ــه او رح ــه ب وگرن

ــود آن زن  ــته ب ــرم نگذاش همس
بــی حجــاب جــای وی بنشــیند و 
خــودش بــه اســتقبال وزیــر رفتــه 
ــه  ــد ب ــز در بازدی ــر نی ــود! وزی ب
ایشــان گفتــه بــود کــه بــا چــادر 
ناراحــت نیســتید؟! همســرم نیــز 
گفتــه بــود خیــر بــا چــادر راحتــم.

ارسال نظرات با شماره  پیامک:
09162607571

عماد:
درخواسـت دارم از شـهردار محتـرم آقای نقوی 
کـه واقعـا یـک بازدیـد کامـل از محـالت میبـد 
آبـاد و بیـده داشـته باشـند و  مخصوصـا علـی 
ببیننـد مـردم چطـور دارنـد زندگـی مـی کننـد. 
الزم  میبـد  محـالت  ایـن  مـدل  اینکـه  جالـب 
نیسـت بـا اردکان مقایسـه بشـه، بلکـه بایـد با 
دیگـر محـالت میبـد مقایسـه شـود کـه واقعـا 
سـطح رسـیدگی بـه اونها بسـیار پایین هسـت. 

کنیـد. بازدیـد  خواهشـمندیم 

غ. ح. علوی:
یـک روحانی نمـا به تازگـی در میبد منبر داشـته 
و جالـب اینکـه ایـن بنـده خـدا در شـرف خلـع 
لبـاس هم قـرار گرفتـه. سـازمان تبلیغـات توی 
میبـد داره چـه کار مـی کنـه کـه این اتفـاق باید 
بیفتـه؟! اینقـدر ضعف در یک سـازمان که مربوط 
بـه امـور مذهبـی فرهنگـی هسـت مخصوصا در 
ایـن دوره خطرنـاک و پـر چالـش نوبره بـه خدا ...

یک شهروند:
ا... اعرافـی کـه در  در نمایشـگاه مصلـی آیـت 
دهـه فجـر برگـزار شـد، میـز خدمـت و جلسـه 
پاسـخگویی مسـئولین بـه مـردم تشـکیل مـی 
شـد. اگر دقـت کنیم بـه تعداد حاضریـن مردمی 
در ایـن جلسـات و با نسـبت جمعیت شـهر یک 
مقایسـه ای کنیـم، مـی بینیـم اسـتقبال بسـیار 
پاییـن و در حـد صفـر بـوده. ایـن موضـوع آیـا 
باعـث تفکـر مسـئولین نمیشـه کـه چـرا مـردم 
اسـتقبال نمی کننـد؟! آیا سـلب اعتماد بسـیاری 
و ناامیـد بودن از حل شـدن مشکالتشـون باعث 
ایـن موضـوع نیسـت؟! باید بـرای ایـن موضوع 

بیندیشـند! تدبیری  واقعـا 

محمد جواد:
خسـته نباشـید. وضعیـت کوچـه هـای شـهر به 
نوعـی هسـت کـه بایـد دعـا کنیـم بـارون نیاد. 
چالـه هایی کـه خالی تر میشـوند و شـیب بندی 
های نامناسـبی که باعث جمع شـدن آب میشـه، 
روزگار آدم رو تلـخ مـی کننـد. الفبـای زندگـی 
شـهری شـاید همین درسـت بودن کـف کوچه و 
خیابون شـهر باشـه که تـوی میبد واقعـا دجچار 

مشـکلیم در ایـن زمینه.

مسعود:
منـازل مسـکونی شـهرک شـهدای  اطـراف  در 
میبـد متاسـفانه گله هـای سـگ ولگـرد زندگـی 
می کننـد و وضعیـت زندگی در ایـن محله همراه 
بـا ترس و لـرز خانواده ها هسـت. بعد از کشـته 
شـدن کـودک افغانی بـه خاطـر حمله سـگهای 
ولگـرد دیگـه جرات نمـی کنیـم بذاریـم بچه ها 
بیـرون از منـزل بروند. ایـن ترس بیشـتر زمانی 
هسـت که صبـح بچه ها مـی خواهند به مدرسـه 

برونـد. خواهشـمندیم رسـیدگی کنید.

امامی:
وضعیـت حجـاب و عفاف میهمانان و گردشـگران 
هـای  بافـت  اطـراف  در  هـا  داخلـی  مخصوصـا 
تاریخـی میبـد اصـال تعریفـی نـدارد. بـه خاطـر 
اینکه مسـیر رفـت و آمد بنده از یکـی از مهمترین 
مـکان هـای تاریخـی میبـد هسـت، بـا عـرض 
تاسـف باید بگویـم که در یـک روز حداقـل چهار 
پنـج مـورد کشـف حجاب هـم مشـاهده کـردم. 
رونـد میـراث تاریخـی مـا اگـر بـه فرهنـگ مـا 
ضربـه بزنـد بایـد بـرای خودمان متاسـف باشـیم.
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ایــام  بــا  همزمــان  و  هرســاله 
فاطمیــه، یــاد و نــام مــردی در 
کــه  می افکنــد  طنیــن  شــهر 
ــد؛  ــش نمی کنن ــا فراموش ــردم م م
مرحــوم ســیدجالل یحیــی زاده 
ــا  ــای میبدی ه ــب ه ــب قل منتخ
ــش  ــی اش بی ــای خال ــه ج ک
احســاس  پیــش  از 

. . . می شــود
و 

یادداشــتی از دفتــر شــخصی آن ســید بزرگوار 
کــه دل نوشــته ای بــه حضــرت صدیقــه کبــری، 
فاطمــه زهــرا)س( مــادر ســادات  اســت:

ــم  ــان قلب ــادر« ضرب ــدس »م ــه مق ــنیدن کلم باش
ــر  ــن تعبی ــد از ای ــاور کنی ــا ب ــرد! ام ــرعت می گی س
مقــدس، ابتــدا ذهنــم، قلبــم بــه ســمت جــده 
ــا  ــر ســالم اهلل علیه ــرای اطه ــادات، حضــرت زه س

می کنــد! حرکــت 
ــالم  ــا الس ــرا علیه ــرت زه ــادرم حض ــت م مصیب
بیــش از مصیبــت کربــالی فرزنــدش، مــرا منکســر 
ــکلی  ــرکار مش ــت، ه ــر وق ــن ه ــه م ــد! البت می کن
دارم، اورا صــدا می زنــم، هرچنــد آن وجــود مقــدس، 
هنــوز هــم »الجــار ثــم الــدار« را رعایــت می کنــد!

خدای من!
چــه شــد ایــن دفتــر هفتــم مجلــس هشــتم، در روز 
دوم جمــادی الثانیــه و روز دوم فاطمیــه دوم، گشــوده 

ــم! ــد، نمی دان ش
ــی و  ــردد، ک ــوده گ ــن گش ــه این چنی ــری ک دفت
ــدا  ــم و خ ــد، نمی دان ــد ش ــته خواه ــه بس چگون

می دانــد!

خدای من
از  بــه مــادرم حضــرت زهــرا مــرا ببخــش و 
خطاهایــم درگــذر! همیــن چنــد روز قبــل بــود کــه 
ــی  ــورد نمایندگ ــران در م ــده ته ــی، نماین آقاتهران
ــه  ــت ک ــت اهلل بهج ــول آی ــدن از ق ــده ش و نماین
ــه  ــرد ک ــل ک ــود، نق ــرده ب ــار ک ــودش استفس خ
ــئولیت و  ــن مس ــی ای ــان را از بزرگ ــدت انس به ش

می ترســاند! آن  خطیــری 
ــنوم  ــی می ش ــن مطالب ــی چنی ــرا وقت ــم چ نمی دان
ــود  ــع، آرزوی )….(* خ ــور مواق ــواره در آن ط و هم

می کنــم!
شــاید بــا توجــه بــه زالت و ضــالالت ایــن مســیر، 

ــم! ــرای رســتگاری نمی بین راه دیگــری ب
را  فــوز  فیــض  دیگــر  طریــق  از  به هرحــال  و 
ــا حتــی از محــاالت  ــرای خــود دور از دســترس ی ب

نــم! می دا
اللهــم بحــق فاطمــه و ابیهــا و بعلهــا و بنیهــا 

فیهــا...  والسرالمســتودع 
خدایــا )بــه حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیهــا( چنــان 

کــن ســرانجام کار
تــو خشــنود باشــی و مــا رســتگار. )آمیــن یــا 

لعالمیــن( رب ا

به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه سالم ا... علیها و سالگرد رحلت فرزندش حجت االسالم سید جالل یحیی زاده

دل نوشته ای برای مادر
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شهید حمید باکری در خاطرات همسرش
در آخرت بازخواست مي شوي

مي  سرسجاده  مدتي  نماز  از  بعد  داشت  که  عادتي 
گفت:  کني  مي  کار  چه  کردم  او سؤال  از  که  نشست 
»فکر به آنچه انجام داده ام و آنچه مي خواهم انجام 

بدهم. در ضمن کارهایم را نیز ارزیابي مي کنم.«
و  خواهر  سرپرستي  به  نسبت  پدرش  فوت  از  بعد 
این  و مي گفت:  احساس وظیفه مي کرد  برادرهایش 
به عهده ماست و جزو وظایف شرعي تا از اینها حمایت 
و سرپرستي کنیم. با مشورت با آقامهدي، براي زندگي 

کردن نزد مادر و خواهر و برادرهاي حمید رفتیم.
با شروع جنگ تحمیلي حمید در همان دي ماه 59 به 
جبهه آبادان رفت و مدتي آنجا بود تا اواخر سال 59 به 
ارومیه رفت.  ارومیه برگشت و براي کار به شهرداري 
اوایل سال 60 اولین فرزندمان به دنیا آمد و بالفاصله 
باز خرداد همان سال با نیروي بسیجي که خودش جمع 

کرد دوباره به آبادان رفت. 
و  اموزش  در  استخدام  براي  آبادان  از  برگشت  از  بعد 
پرورش امتحان مي گرفتند، من به حمید گفتم اسم مرا 
نوشت و روز امتحان در خانه ماند و از احسان مواظبت 
کرد. وقتي بعد از امتحان برگشتم گفت: مي خواهم با 
تو صحبت کنم. بعد ادامه داد: که اگر این صحبتهایي 
که االن مي خواهم بگویم قبال مي گفتم، تو فکر مي 
کردي من راضي نیستم که تو کار کني و عقیده ام را 
مادري  زن  اصلي یک  کنم. وظیفه  تحمیل مي  تو  به 
اوست. و بقیه کارهاي اجتماعي مستحبي است. تربیت 
همین  با  هم  آخرت  در  و  توست  عهده  به  بچه  این 
بازخواست مي شوي. پس بهتر است درست فکر کني 
و درست تصمیم بگیري و من هم قبول کردم و حتي 
تا دو سال بعد از شهادت فقط به خاطر بچه ها بیرون 

کار نکردم.
بعد از شهرداري به جهاد ارومیه رفت و یک گروه شهید 
با جواد سبزي و شهید فریدون کشتگر تشکیل دادند و 
کارهایشان بیشتر در رابطه با جنگ مثل راهسازي بود، 
اسفند سال 60 به اتفاق بعضي دوستان به اهواز رفتیم 
و او درعملیات فتح المبین شرکت کرد. در جبهه رقابیه 
بودند، شب عملیات تا صبح در اهواز، صدای توپخانه 
که  محلي  که  آوردند  خبر  فردا  و  رسید  مي  گوش  به 
پیروزي  با  خوشبختانه  است.  محاصره  در  است  حمید 
بعد  حمید  و  رسید  پایان  به  عملیات  این  اسالم  سپاه 
از عملیات در حالي که سر تا پاي خاکي بود به منزل 
آمد. در ضمن حامل خبر شهادت چند نفر از همرزمان 
از جمله شهید سعید طلیسچي بود. به من گفت: سعید 
گفت:  کردن،  گریه  به  کردم  شروع  من  تا  شد  شهید 
او  براي عاقبت بخیري سعید گریه مي کني،  تو  »که 

رستگار شد«
اخالق خوبی که حمید داشت سعي مي کرد با ارتباط 
با دوستان صادق و تذکر به موقع به آنها کمک کند تا 
مبادا از خط راستین انقالب جدا شوند و یک سفري که 
به ارومیه داشتیم و ایشان براي دیدن دوستان رفته بود. 
شب موقع برگشتن دیدم خیلي ناراحت و افسرده است.
بچه  براي  چیست؟گفت:  شما  ناراحتي  علت  گفتم: 
نیست  کسي  اینجا  بینم  مي  گردم  برمي  هروقت  ها، 
کمکشان کند. وقتي در تضاد گیر مي کنند از راه اصلي 

منحرف مي شوند، ناراحت می شوم.

خاطرات حسین فردوست، نزدیکترین دوست شاه

همراهی با محمدرضا پهلوی از کودکی تا انقالب

ارتشـبد حسـین فردوسـت؛ دوسـت صمیمـی ای کـه 
رضاخـان بـرای پسـرش برگزیـد و او را همـراه ولیعهد 
»لـه روزه«  کالـج  در  تحصیـل  بـرای  سـوئیس  بـه 
فرسـتاد. فـردی کـه تـا آخریـن روز حکومـت پهلـوی 
تـا  می شـد؛  شـناخته  شـاه  دوسـت  صمیمی تریـن 
جایـی کـه حـق داشـت بـا شـاه و ملکـه بـر سـر یک 
محمدرضـا  اسـرار  محرمانه تریـن  بخـورد،  غـذا  میـز 
رأس  در  و  بدانـد  را  او  ارتباطـات  مخفیانه تریـن  در 
»دفتـر  پهلـوی،  رژیـم  اطالعاتـی  ارگان  مهم تریـن 
ویـژه ی اطالعـات«، کـه سـازمان اطالعاتی شـخصی 
و  بـر کل سیسـتم سیاسـی  شـاه محسـوب می شـد، 
اطالعاتـی کشـور و حتـی بـر سـاواک، نظارت داشـته 
حکـم  ابـالغ  منصـور  حسـنعلی  کـه  فـردی  باشـد. 
نخسـت وزیری ای کـه آمریـکا و انگلیـس دسـتورش را 
صـادر کـرده بودنـد، از او مطالبـه می کند و... نـاگاه در 
12 آبـان 1362 پـس از پنـج سـال زندگـی مخفیانـه، 
شناسـایی و بازداشـت می شـود. بعد از عبور از سؤاالتی 
همچـون اینکـه چـرا او ایـران را تـرک نکـرد؟ آیـا در 

تـدارک کودتـا بـود؟ و... هیچ کـس تردیـدی نداشـت 
چنیـن فـردی خاطـرات مهمی بـا خـود دارد. درک این 
اهمیـت سـبب شـد این خاطـرات تا اردیبهشـت 1366 
کـه بـر اثـر سـکته زندگـی اش پایـان یافـت، به مـرور 

ضبـط و چنـدی بعـد، تدویـن و منتشـر شـود.
فردوسـت در میـان نسـل اول و دوم انقـالب آن قـدر 
معـروف بـود که پـس از چـاپ کتاب خاطراتـش، برای 
خریـد آن صف بسـته شـود و بـا 31 بـار تجدید چاپ و 
در حدود دویسـت هزار نسـخه، در فهرسـت کتاب های 

ُپرشـمارگان قـرار بگیرد.
ایـن مقدمـه اهمیـت کتاب »ظهور و سـقوط سـلطنت 
پهلـوی« را، کـه به خاطرات فردوسـت مشـهور اسـت، 
بـرای کسـانی کـه سنشـان اقتضـای شـناخت وی را 
نـدارد، کافـی اسـت. امـا بد نیسـت ایـن را هـم اضافه 
کنیـم کـه اگرچـه شـاه بـه دلیـل ویژگی هـای کیـش 
شـخصیتش، در بیـان خاطرات حتی از دوسـتان بسـیار 
بوده انـد(  مؤثـر  تصمیماتـش  در  )کـه  صمیمـی اش 
همچـون ارنسـت پـرون هـم نامـی نبـرده اسـت، امـا 
فردوسـت از ایـن قاعده استثناسـت و وی چنین معرفی 
شـده اسـت: »دوسـت صمیمی من پسـری بـود به نام 
بـود.  ارتـش  سـتوان  پـدرش  کـه  فردوسـت  حسـین 
حسـین در دوران تحصیل در سـوئیس بـا من همدرس 
بـود و بعـد هـم بـا درجه ی سـرهنگی سـمت اسـتادی 
دانشـکده ی افسـری را عهـده داری می کنـد و فعـاًل در 

گارد شاهنشـاهی مشـغول انجـام وظیفـه اسـت.« .
گوشه ای از کتاب:

روزی  کـه  بودیـم  سـوئیس  »لـه روزه«  مدرسـه  در 
کنـار  اتاقـش  فراخوانـد.  اتاقـش  بـه  مـرا  محمدرضـا 
اتاقـم بـود و خـودش آمـد در زد و گفـت: »بیـا اتـاق 
مـن، کارت دارم«. رفتـم. دیـدم  همان  مسـتخدمه در 
اتـاق محمدرضـا اسـت و »پرون« هم نیسـت. دخترک 
دسـتمالی جلـوی چشـمش گرفتـه بـود، یعنـی ناراحت 

اسـت و گریـه می کنـد. محمدرضـا که دسـت پاچه بود، 
بـه مـن گفت: »حسـین، بـه مشـکل خـورده ام« گفتم: 
»مشـکلت چیسـت؟« گفـت: » من با ایـن خانم تماس 
جنسـی داشـته ام و ایشـان االن می گوید آبسـتن شـده 
اسـت، تکلیفـم چیسـت؟ اگـر پـدرم بفهمـد پوسـتم را 
می کنـد!« مـن پاسـخ دادم کـه بهترین راه پول اسـت 
و جلـوی دختـرک گفتـم: »ایشـان می گویـد از شـما 
بچـه ای دارنـد، خـوب، بایـد حرفشـان را قبـول کـرد، 
دروغ کـه نمی گویـد« و سـپس رو بـه آن دختـر کردم 
و گفتـم: »شـما می گوئیـد کـه محمدرضـا را دوسـت 
دارید،خودتـان بایـد کمـک کنید که مسـئله حل شـود 
و بایـد شـما حـالل مشـکالت باشـید« دختـر گفت: » 
مشـکل من دوتاسـت، اول اینکـه اگر مدیـر بفهمد مرا 
اخـراج می کنـد و دوم اینکـه بایـد کورتاژ کنـم« گفتم: 
»بسـیار خـوب، شـما هـر مبلغـی کـه فکـر می کنیـد 
بـرای یـک سـال بیـکاری و بـرای عمـل کورتـاژ نـزد 
بهتریـن پزشـکان کـه کمتریـن خطـری متوجـه شـما 
نشـود، الزم اسـت حسـاب کنید و در سـه ضـرب کنید 
و بگوئیـد چقـدر می شـود«کمی فکـر کـرد و گفـت: 
»5000 فرانـک« و ایـن درحالـی بـود کـه حقوقـش 

شـاید 150 فرانـک بیشـتر نبود.
بـه محمدرضـا گفتـم و او گفـت: »مـن ایـن پـول را 

نـدارم و بایـد از دکتـر نفیسـی بگیـرم«
بـه دکتـر نفیسـی هـم گفتـه شـد، او هـم گفـت بـه 
رضاشـاه می نویسـم کـه اگـه تصویـب شـد برایتـان از 

تهـران ارسـال کننـد. 
محمدرضـا گفـت: »مـن عجلـه دارم و شـما ایـن پول 
را بدهیـد، اگـر تصویـب شـد کـه هیـچ وگرنـه خـودم 

کم کـم بـه شـما بازمی گردانـم«
تقاضا  خودش  اینکه  جالب  دادیم.  دخترک  به  را  پول 
کرد از مدرسه برود، علت را نمی دانم، شاید با این پول 

می توانست در جای دیگر وضع بهتری داشته باشد.

حجت االسالم والمسلمین زکریا اخالقی

باران شکوه مشرقی اش را به ما سپرد
گل ، مشرب شقایقی اش را به ما سپرد

پیری که با تجّرد این جاده انس داشت
اسب و قبای عاشقی اش را به ما سپرد

چشمی که در حوالی دریا غروب کرد
طرح بلند مشرقی اش را به ما سپرد

دستی که در تبسم صحرا سهیم بود
زنبیل های رازقی اش را به ما سپرد

باغی که پشت سابقه ی چشمه غنچه داشت  
لبخند های الحقی اش را به ما سپرد        

ای قوم ! قریه های بلوغ از کدام سوست ؟
مردی تمام عاشقی اش را به ما سپرد 

 دکتــر ســید مصطفــی میرمحمــدی: وقتــی مخاطب 
ــه  ــیند اگرچ ــروز2 می نش ــرای نیم ــای ماج ــه تماش ب
ــر از  ــری جذابت ــا اث ــر اســت ت ــاد منتظ ــان زی ــا هیج ب
ــرور  ــه م ــا ب ــد ام ــروز 1 را ببین ــرای نیم ــاهکار ماج ش
ــح  ــه فت ــادر ب ــش ق ــان و تیم ــود مهدوی ــه می ش متوج

ــه نیســتند. آن قل
ــا  ــاده اســت، ام ــروز2 فوق الع ــرای نیم ــا در ماج بازی ه
مخاطــب، میــان ســکانس های جورواجــور کــه در تایــم 
خیلــی طوالنــی فیلــم گنجانــده شــده، گیــج می شــود؛ 
ــخ معاصــر  ــی از تاری ــی کــه خیل خصوصــا آن مخاطبان
خبــر ندارنــد و علــی الخصــوص آنــان کــه ســری اول 
را هــم ندیده انــد. خشــونت دوست داشــتنی کمــال 
ســری اول، در ســری دوم دیگــر چنــدان مقــدس 
ــتن  ــم از کش ــه کل فیل ــت او و البت ــت و ماموری نیس
ــردن  ــدا ک ــه پی ــن ب ــر منافقی ــت س ــای هف ــر اژده س
خواهــر منافقــش تقلیــل یافتــه و بقیــه هــم بــه دنبــال 

ــادق! . ــی ص ــد؛ حت او رفته ان
اگــر در ســری اول داســتان عالقــه حامــد بــه ســهیال 
ــی  ــی فیلم)یعن ــار ماجــرای اصل قصــه ای فرعــی در کن

پیــدا کــردن راس منافقیــن( بــود در ســری دوم نگرانــی 
ــتان  ــه داس ــل ب ــرش تبدی ــه خواه ــبت ب ــال نس کم
ــت  ــاد روای ــات مرص ــیه، عملی ــده و در حاش ــی ش اصل

می شــود.
ــورش  ــل ش ــی مث ــیار مهم ــرای بس ــط، ماج ــن وس ای
زندانیــان منافــق نادیــده گرفتــه می شــود و از آن 
ــاره منافــق شــدن تــواب ســری اول  ســو داســتان دوب
ــادکام در  ــال و ش ــق کم ــات ناموف ــن عملی و همچنی
ــه  ــاردار ک ــوام زن ب ــا اق ــال ب ــری کم ــا درگی ــراق ی ع
ــه  ــد اضاف ــتان نمی کن ــیر داس ــه س ــی ب ــچ کمک هی
شــده اســت! البتــه شــاید تدویــن مجــدد و حــذف ایــن 
بخش هــا بتوانــد قــدری ایــن نقیصــه را مرتفــع ســازد.
ــروز2  ــرای نیم ــرادات، ماج ــن ای ــه ای ــود هم ــا وج ب
ــران  ــینمای ای ــاز س ــار ممت ــیاری از آث ــان از بس همچن
ــی آن،  ــیار طوالن ــان بس ــم زم ــت و علیرغ ــر اس جلوت
ــر  ــن هن ــد و ای ــراه می کن ــا هم ــا انته ــب را ت مخاط

گرانســنگ مهدویــان را کمتــر کارگردانــی دارد.
ــود  ــید محم ــال س ــوص امث ــه خص ــدر او و ب ــد ق بای

رضــوی را دانســت.

یادداشتی کوتاه درمورد فیلم جدید مهدویان

فیلمی که از آثار ممتاز سینمای ایران جلوتر است
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کار با کامپیوتر را یاد گرفت
ــوق  ــه ف ــه عالق ــه ب ــا توج ــود ب ــدود ســال 74 ب ح
ــر( در  ــه )کامپیوت ــری رایان ــه یادگی ــر ب ــاده حقی الع
ــه  ــانی ک ــد کس ــم بودن ــیار ک ــه بس ــان ک اون زم
رایانــه شــخصی داشــته باشــند، مــن و بــرادرم یــک 
ــم و  ــرده بودی ــداری ک ــر 286 خری دســتگاه کامپیوت
ــرای یادگیــری یــک دوره فشــرده 10  ــاراً ب ــذا اجب ل

ــودم. ــده ب ــل داس را گذران ــتم عام روزه سیس
ــاج  ــهر )ح ــون ش ــی از روحانی ــا یک ــون زمانه هم
شــیخ حســن طالبــی( یــک دســتگاه کامپیوتــر 
بــرای نوارخانــه حــوزه خریــداری کــرده بــود کــه بــر 
حســب اتفــاق یــک روز حــاج آقــای یحیــی زاده مــا 

ــد. ــر دی ــا کامپیوت ــردن ب ــال کار ک رو در ح
ــودم و  ــوزه ب ــه دوم ح ــن در پای ــه م ــان ک اون زم
ــای  ــاج آق ــک روز ح ــیوطی، ی ــدن س ــال خون در ح
ــو ســیوطی درس  ــه ت ــن ب ــد: م ــی زاده فرمودن یحی
می دهــم و تــو هــم آنچــه از مبانــی کامپیوتــر مــی 

ــه مــن یــاد بــده. دانــی ب
ــه  ــا ســه جلســه هم ــدود دو ی ــه ح ــره ک ــادم نمی ی
اون چیــزی رو کــه در دفترچــه در مــورد دســتورات 

ــاد دادم. ــا ی ــه حــاج آق ــودم ب ــد ب کامپیوتــری بل

با فرغون بیمار را برد
در ســفری باتفــاق حــاج آقــا یحیــی زاده و طلبه هــا 
بــه مشــهد مقــدس بــه اردوی زیارتــی رفتــه بودیــم، 
ــد نفــر از طــالب  ــا چن یــک شــب هنــگام ســحر ب
ــه  ــرای اقام ــرم ب ــه طــرف ح ــدیم ب ــده ش ــم وع ه
نمــاز برویــم. در بیــن راه کــه می رفتیــم پــای 
ــاد. او را  ــت و افت ــه ای رف ــالب در چال ــی از ط یک
ــم،  ــه طــرف حــرم حرکــت نمودی ــم و ب ــد کردی بلن
ــد؟  ــت درد می کن ــه پای ــیدیم ک در راه از او می پرس
ــرم  ــه ح ــه ب ــن ک ــا ای ــی درد دارد. ت ــت: کم می گف
ــه  ــه مســافر خان ــارت ب ــد از نمــاز و زی رســیده و بع

ــتیم. برگش
ــر می شــد و ورم  ــه شــدید و شــدید ت ــای طلب درد پ
کــرده بــود. بــه آقــای یحیــی زاده اطــالع دادیــم و 
باتفــاق ایشــان ســریع بیمــار را بــه بیمارســتان بــرده 
ــش را  ــه پزشــک، پای ــن عکــس و معاین ــا گرفت و ب
ــرف  ــه ط ــا ب ــن پ ــچ گرفت ــد از گ ــد. بع ــچ گرفتن گ
ــین  ــی از ماش ــم. وقت ــت کردی ــه حرک ــافر خان مس
ــردم  ــک می ک ــتم کم ــن داش ــم و م ــرون آمدی بی
کــه از ماشــین پیــاده شــود حــاج آقــا رفــت و ســریع 
یــک فرغــون را از داخــل مســافرخانه آورد و داخــل 
ــا دســت خودشــان فرغــون را  ــو گذاشــت و ب آن پت
ــه ســوار  ــن طلب ــه ای ــد ک ــه طــرف ماشــین آوردن ب
آن شــود. طلبــه خیلــی خجالــت می کشــید کــه تــو 
فرغــون بنشــیند. باالخــره بــا اصــرار فــراوان، حــاج 
ــافر  ــا مس ــد و ت ــون راگرفتن ــای فرغ ــته ه ــا دس آق

ــد. ــه بردن خان

فریاد زد
در مــاه هــای آخــر ســال تحصیلــی بــود کــه حــاج 
ــده  ــت ش ــدت ناراح ــه ش ــی ب ــک موضوع ــا از ی آق
بودنــد از طــالب خواســتند چنــد دقیقــه ای همگــی 
ــا ایشــان صحبــت کننــد. در ســالن حضــور یابنــد ت

ــت  ــد صحب ــه دادن ــری ک ــد تذک ــد از چن ایشــان بع
ــده  ــد: بن ــان نمودن ــن بی ــن چنی ــود را ای ــی خ اصل
ــدارم  قصــد گرفتــن وقــت درس و کالس شــما را ن
امــا موضوعــی کــه می خواهــم بیــان کنــم، از درس 
خوانــدن اهمیــت بیشــتری دارد و ســپس تقریبــا بــا 
فریــاد گفتنــد: بــه واهلل، ادب داشــتن بســیار مهم تــر 
ــالم  ــرا س ــده ام زه ــه ج ــت، ب ــدن اس از درس خوان

ــی  ــه جای ــا ادب ب ــا ب ــاء م ــی علم ــا، تمام اهلل علیه
ــما ادب  ــر ش ــدن. اگ ــا درس خوان ــه ب ــیده اند ن رس
نداشــته باشــید، هــر چــه هــم درس بخوانیــد، ایــن 

ــاند. ــی نمی رس ــه جای ــما را ب ــدن ش درس خوان

تو اینجا چه می کنی؟
ــون  ــای روحانی ــت ه ــردم و درخواس ــرار م ــا اص ب
ــم  ــی زاده تصمی ــای یحی ــاج آق ــهر ح ــزرگان ش و ب
گرفتــه بــود در انتخابــات دوره هشــتم مجلــس 
شــورای اســالمی شــرکت کنــد. در ایــن دوره، 
مــردم خودجــوش برایــش ســتاد تبلیغــات مــی زدنــد 
و شــب هــا تــا صبــح در ســتاد هــا جمــع مــی شــدند 
ــز در ســتاد  ــده نی ــد. یــک شــب بن و کار مــی کردن
ــرگرم  ــب س ــه ش ــداز نیم ــاعاتی بع ــا س ــان ت محلم
ــی  ــا وارد شــد وقت ــاج آق ــا و ســرزده ح ــودم. اتفاق ب
ــی  ــو اینجــا چــکار م ــت: ت ــده گف ــا خن ــد ب ــرا دی م

کنــی؟ گفتــم: حــاج آقــا همینجــوری اومــدم. گفــت: 
بــرو خانــه بخــواب مــی ترســم صبــح کار دســتمان 

ــی. بده
مــن راننــده ســرویس خواهــران حــوزه بــودم وحــاج 
آقــا نگــران چــپ و چولــه کــردن ماشــین ســرویس 

مــن!

مات و مبهوت رفتارش شدم
بــا برنامــه ریــزی حــاج آقــای یحیــی زاده خواهــران 
ــم  ــتان بردی ــی خوزس ــق جنگ ــه مناط ــه را ب طلب
ــاج  ــت ح ــه در خدم ــود ک ــفری ب ــن س ــن اولی ای
آقــا و طلبــه هــا بــودم. در طــول ســفر رفتــار خــدا 
پســندانه او همــه را مجــذوب مــی کــرد. بــا شــوخی 
هــای جــذاب و لطیفــه هــای زیبــا کــه بــه راننــده و 
کمــک راننــده و ســایرین هدیــه مــی کــرد، آنهــارا 
ذوق زده مــی نمــود. چــون راننــده بــه جــاده آشــنا 
ــاران و بــرف هــم در مســیر مــی باریــد و  نبــود و ب
از اتوبــوس هــای همــراه فاصلــه داشــتیم، جــاده را 

ــم. اشــتباهی رفتی
و  بــرف  در  یاســوج  بــه  نرســیده  ارتفاعــات  در 
ــطح  ــا و س ــو ه ــدیم، تابل ــاده گرفتارش ــدان ج یخبن
ــود و هیــچ وســیله نقلیــه ای  جــاده ســفید پــوش ب
ــن  ــم آنت ــراه ه ــن هم ــرد، تلف ــی ک ــردد نم ــم ت ه
ــر  ــده و زنجی ــرم کنن ــی و گ نمــی داد. وســایل ایمن
چــرخ هــم همــراه نداشــتیم، ســوز ســرما و وحشــت 
خطــر ســقوط بــه دره، در هــر لحظــه، دل هــا را بــه 

آســمان گــره مــی زد. بــه جائــی رســیدیم کــه نــه 
ــکان بازگشــت  ــه ام ــود و ن ــه مســیر ممکــن ب ادام
وجــود داشــت. بــه ســفارش حــاج آقــا بچــه هــا بــه 
دعــا و توســل مشــغول شــدند و خــود ایشــان هــم 
ضمــن هوشــیاری کامــل و دلــداری راننــده، ذکــر و 

ــب داشــتند. ــر ل دعــا ب
ــپری  ــره آوری را س ــخت و دله ــیار س ــات بس لحظ
ــک  ــنائی ی ــوی روش ــه سوس ــن ک ــا ای ــم. ت کردی
ــا  ــرد. ب ــده ک ــا زن ــد را دردله ــه امی ــل، بارق اتومبی
ایســتادن اتومبیــل راننــده آن پرســید مــی خواهیــد 
ــوالک،  ــرف و ک ــر ب ــالوه ب ــد ع ــی کنی ــود کش خ
اینجــا اشــرار هســتند و کمیــن مــی کننــد و امنیــت 

ــدارد. ن
بــا کمــک اون راننــده کــه بعــد هــا از او بــه عنــوان 
فرشــته و مامــور الهــی نجــات مــا یــاد مــی کردیــم، 
ــا  ــاج آق ــت ح ــادم هس ــتیم. ی ــم و برگش دور زدی

می گفــت: آقــای رســولی مــن در عملیــات در خــط 
ــن  ــا ای ــت ت ــچ وق ــی هی ــوده ام ول ــه ب ــدم جبه مق
انــدازه نترســیده بــودم چــون جــان 45 نفــر در خطــر 
بــود؛ هرلحظــه امــکان داشــت ماشــین بــه تــه دره 

ســقوط کنــد.
ــا  ــاری خــدا و توســالت حــاج آق ــا ی ــه هرحــال ب ب
ــم.  ــا خرمشــهر رفتی ــیراز ت برگشــتیم و از مســیر ش
ــهر  ــه خرمش ــه ب ــود ک ــته ب ــب گذش ــی ازش پاس
رســیدیم و پــس از اســتراحت، صبــح روز بعــد بــرای 
ــرم  ــم. خاط ــت کردی ــی حرک ــق جنگ ــد مناط بازدی
هســت مرحــوم حــاج آقــای یحیــی زاده روی خــاک 
هــای شــلمچه، طالئیــه، کوشــک، هویــزه و جاهائی 
ــاد  ــه خــاک مــی افت کــه نشــان از شــهدا داشــت ب
ــد.  ــارت عاشــورا مــی خوان ــرد. زی ــی ک و ســجده م
در طالئیــه دعــای عرفــه برگــزار شــد و کاروان مــا 
بــه سرپرســتی حــاج آقــا از دریــای بیکــران رحمــت 
هــای معنــوی آنجــا بهــره بــرد. حــاال کــه فکــر مــی 
ــات و  ــفر م ــن س ــن در ای ــه م ــم ک ــی بین ــم م کن
ــودم. ــار ایشــان ب مبهــوت حــرف هــا، حــرکات ورفت

نگاه نمی کنی!
در ســالهای اولیــه طلبگــی مــون گاهــی کــه حــاج 
ــی  ــتگاه کپ ــد. دس ــی گرفتن ــی م ــان کتب ــا امتح آق
تــوی حــوزه نداشــتیم. گاهــی وقتا ســوال رو دســتی 
مــی نوشــتند، برگــه ســواالت را بــه مــا مــی دادنــد 
ــم و  ــی بگیری ــم حــوزه خواهــران روش کپ ــه بری ک

ــر و  ــه ســوال را مه ــود ک ــی ب ــن درحال ــم. ای بیاوری
ــد و  ــی زدن ــا م ــک ت ــط ی ــد و فق ــی کردن ــوم نم م
ــان  ــام زم ــرباز ام ــما س ــون ش ــد: چ ــی فرمودن م
ــی.  ــی کن ــگاه نم ــه ن ــچ وج ــه هی ــج( هســتی ب )ع
ــراغمون  ــه س ــیطان ب ــی ش ــم گاه ــر ه ــًا اگ اتفاق
مــی اومــد، همــون حــرف حــاج آقــا یــا دمــون مــی 
ــان،  ــه امتح ــم. سرجلس ــی کردی ــگاه نم ــد و ن اوم
ــی  ــد ول ــی گذارن ــب م ــا مراق ــد ت ــه اســاتید چن هم
ایشــون مــی اومــد رو تختــه ســیاه، آیــه شــریفه 14 
َ َیــَری« را  ســوره مبارکــه علــق »أَلـَـْم َیْعلـَـْم بـِـَأنَّ اهللَّ
مــی نوشــتند و مــی فرمودنــد: آیــا نمــی بینیــد کــه 
خــدا شــما رو مــی بینــد و مــی رفتنــد. همیــن باعــث 
ــه  ــه ای امیــدش ب ــچ طلب مــی شــد کــه دیگــه هی

غیــر خــدا نباشــه!

مثل خواهر خودم هستند
مدیریــت ایشــان خیلــی روی نظــم و انضبــاط بــود 
و روی درس و بحــث و مباحثــه خیلــی جــدی و 
درس  از کالس  بعــد  همیشــه  بودنــد.  حســاس 
ــی  ــران م ــوزه خواه ــل ح ــی داخ ــران، مدت خواه
ماندنــد. یــک روز یکــی از خواهــران از ســرویس جــا 
ــا ایســتگاه  ــاده از حــوزه ت ــود و خــودش پی ــده ب مان
ــده  ــده و او مان ــوس نیام ــود و اتوب ــه ب ــوس رفت اتوب
بــود. مــادرش نگــران شــده وبــه حــوزه زنــگ مــی 
ــا کــه گوشــی را برداشــته مــی  ــه حــاج آق ــد و ب زن
ــان  ــتم. هم ــران هس ــده و نگ ــرم نیام ــد دخت گوی
وقــت حــاج آقــا بــه مــن زنــگ زد و پرســید: خانــم 
ــا  ــاج آق ــم ح ــود؟ گفت ــرویس ب ــراه س ــی هم فالن
ــا ماشــین خــودت  ــوری ب مــن ندیدمــش! گفــت: ف
ــوزه  ــرون ح ــا بی ــاج آق ــدم ح ــی آم ــوزه. وقت ــا ح بی
ــم  ــد رفتی ــوار ش ــود س ــران ب ــی نگ ــتاده و خیل ایس
در مســیر ایســتگاه هــای اتوبــوس گشــت زدیــم تــا 
ــه را درآخریــن ایســتگاه اتوبــوس  ایــن کــه آن طلب
پیــدا کــرده و اورا ســوار کردیــم و تــا درب خانــه آنها 
رفتیــم والدیــن او بســیار خوشــحال شــدند و از حــاج 
ــاج  ــم: ح ــت گفت ــد. در راه بازگش ــکر کردن ــا تش آق
آقــا چــرا ایــن قــدر حــرص مــی خــوری، مســئولیت 
خــارج از مدرســه کــه بــا شــما نیســت. گفــت: ایــن 

ــر و خواهــر خــودم هســتند. ــل دخت ــا مث ــه ه طلب

خودش با موتور آمد
ــوس  ــی ب ــا مین ــهیدیه ب ــا از ش ــال 72 م ــر س اواخ
ــح  ــک روز صب ــوزه. ی ــم ح ــی اومدی ــد م ــط واح خ
ــه کالس  ــام ب ــزل بی ــادم از من ــرف راه افت زود در ب
ــدم،  ــتگاه اوم ــه ایس ــی ب ــی وقت ــم، ول ــوزه برس ح
ــه،  ــتم خون ــود. برگش ــه ب ــط رفت ــوس خ ــی ب مین
ــی رو  ــا گوش ــاج آق ــود ح ــگ زدم خ ــوزه زن ــه ح ب
برداشــت قضیــه رو گفتــم. حــاج آقــا فرمــود: بیــا تــو 
ــد،  ــاره ماشــین خــط واحــد اوم ایســتگاه شــاید دوب
ســوار شــو بیــا. راســتش خیلــی ســختم بــود ســرما 
تــا مغــز اســتخوانم نفــوذ مــی کــرد بــا وجــود ایــن 
اومــدم. وقتــی رســیدم ایســتگاه، دیــدم خــود حــاج 
ــن  ــی را در ای ــن راه طوالن ــون، ای ــا موتورش ــا ب آق
هــوای ســرد آمــده انــد دنبالــم. تــرک موتــور حــاج 
آقــا سوارشــدم تــا رســیدیم حــوزه. بســیار شــرمنده 
ــد  ــوم ش ــمون تم ــی کالس ــم وقت ــر ه ــدم! ظه ش
ــه  ــا توج ــد ب ــدن دم کالس و فرمودن ــا اوم ــاج آق ح
ــه ایــن کــه خــودم آوردمــت اگــه ماشــین نیومــد  ب

ــر کــن ببرمــت. خب

اگر نماینده نمی شدم
قبــل از ایــن کــه حــاج آقــای یحیــی زاده تبلیغــات 

خاطرات کوتاه حوزویان میبد از مرحوم حجت االسالم والمسلمین سید جالل یحیی زاده

اگر برای مجلس انتخاب نشوم !
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آیـا در مـاه مبـارک رمضـان افطـاری تهیـه 
می کردنـد؟

نـه. فقـط وقفیـات مثـل خرمـا را اجـرا می کردنـد. هیچ 
از مسـجد میرغفـوری در میبـد  مسـجدی کارچاق تـر 
نبـود؛ چـرا کـه 20 قبیـض زمیـن دارد. زمیـن وقـف 
مـوذن و پیـش نمـاز دارد و بـرای هـر نفـر بـا پذیرایی 

100 گـرم نُقـل افطـاری می دادنـد.

آیـا در سـحرهای ماه مبارک رمضان رسـومی 
 هماننـد بیدارکـردن مـردم همراه بـا جارزدن 

بود؟
بیشـتر مناجـات خواجه عبدالـه انصـاری می خواندند. اما 
طبـل و شـیپور در میبـد نبـود و مردم در پشـت بام خود 
تنهـا شـعر: »برخیـز کـه عاشـقان بـه شـب راز کننـد« 

می خواندنـد.

رونق مساجد در گذشته چگونه بود؟
خیلـی شـلوغ و بیـش از ظرفیـت مسـجد بـود و قرائت 
قـرآن برگـزار می کردنـد. اولیـن قاریان قرآن کـه من با 
یـاد دارم مرحـوم خاتمـی و آقایی بـه نام اکبـر صلواتی، 
قرائـت  قـرآن  منـازل  در  کـه  بودنـد  سـیدمحمدِغرنِز 

می کردنـد.

در مـاه مبـارک رمضان کـه با فصل تابسـتان 
تقارن داشـت مـردم چـه می کردند؟

یـادم هسـت خیلی هـا بـه علـت گرمـای شـدید از آب 
حـوض مـرده جـواد بـرای خنـک کـردن خود اسـتفاده 
می کردنـد. منتهـا کار و کسـب آنهـا در مـاه مبـارک 
رمضـان از شـب تـا سـحر بـود و در روز کار نمی کردند.

نماز عید فطر چگونه بود؟
در نمـاز عیـد ماننـد امـروز، ازدحـام زیـادی بـه وجـود 
می آمـد و یـک شـخص سـیدی که اهـل شـهیدیه بود 
بـا قامـت بلنـد تکبیـر می گفـت و بـه امامـت جماعـت 
حـاج سـید محمدرضـا امامیـان بـرادر حاج سـید مهدی 

امامیـان نمـاز عیـد برگـزار می شـد.

میبد از چه زمانی دارای موتور برق شد؟
کردیـم  تهیـه  تهـران  از  را  موتوربـرق   1337 سـال 
و زمیـن آن را از حـاج علـی میبـدی در کنـار مسـجد 
مرشـدی کنونـی خریدیـم و بـه مـدت 20 سـال از این 
بـرق اسـتفاده می کردیـم. امـا بـرق سراسـری از سـال 
54 یـا 55 بـه میبـد آمـد کـه برق خـود را تحویـل برق 
منطقـه ای دادیـم و هرمحله ای کارخانه جداگانه داشـت 
امـا موتـور بـرق محلـه بشـنیغان بـرق چنـد محلـه از 
جملـه یخـدان، میبـد و ده آبـاد را تأمیـن می کـرد و بـا 

سـیم کشـی هدایـت می شـد.
ایـن موتوربرق هـا دیزلـی بـود و سـوخت آن از گازوئیل 
بـود کـه از اردکان می خریدیم و پـول آن از فروش برق 
بدسـت می آمـد. فـروش آن بـه گونـه ای بـود کـه در 
عـرض 6 مـاه حدود 1200-1300 خانـوار بود و هرخانه 
طبـق رقـم منـدرج در کنتـور منـزل می بایسـت مبلغی 
پرداخـت نمایـد. بعد هـا زمیـن آن را بـه دکتر مرشـدی 
دادیـم کـه می خواسـت در این زمین مسـجد بسـازد اما 
بـه هردلیلـی ایـن اتفـاق در آن زمین صـورت نگرفت و 

آن زمیـن هنوز هـم بایر مانده اسـت.

در  جنابعالـی  کـه  شـد  چـه 
حیطـه بـرق فعالیت داشـتید؟
در ابتـدا موتـور بـرق بـا نیـروی 60- 
60 را بـه فیروزآبـاد آوردنـد کـه 40 

کیلـووات بـرق تولیـد می کـرد. هـر روز امتیـاز اعـالم 
کوچـک  کارخانـه  یـک  آن،  کارخانـه  و  می کردنـد 
بـود و در طـی جلسـه ای مقـرر شـد موتـور بـرق را بـه 
بشـنیغان منتقـل کننـد کـه از طـرف محلـه بشـنیغان 
جـواد جندقـی و از محلـه میبـد سـید علی اکبـر امامی، 
از طـرف محـالت بیـده و خانقـاه مـن بـودم، از طـرف 
ده آبـاد سـید محمدخسـروی بـود و 5 نفـر از محـالت 
مختلف شـرکتی با 300 سـهام دار تشـکیل دادیم؛ ابتدا 
یـک موتـور بـرق 80 خریدیم یک سـال بعـداز آن یک 
موتوربـرق 230 خریدیـم و هزینـه سـیم کشـی برق به 
خانه هـا از محـل سـهام تأمیـن می شـد. در آن زمان هر 
یـک کیلـو سـیم 5 تومـان بـود و بدیـن ترتیب بـود به 

تدریـج در حیطـه سـیم کشـی وارد شـدیم.

وسـایل برقی هماننـد یخچـال و تلویزیون از 
چـه زمانی وارد میبد شـد؟

وقتـی که برق منطقه ای در میبد ایجاد شـد پای وسـایل 
خانگـی بـه میبـد هم باز شـد. برقی که ما داشـتیم خیلی 
از آن اسـتقبال نمی شـد چـون روزی 7- 8 سـاعت بـرق 
تابسـتان  در  بـود.  اوقـات خامـوش  بیشـتر  و  نداشـتیم 
سـاعت 10 تا 15 عصر برق روشـن می کردیم و شـب از 
18 تـا 23 شـب روشـن بود. ایـن موتوربرق تـوان تأمین 
برق برای وسـایل خانگی را نداشـت و تنها برای روشـن 
کـردن پنکه مناسـب بـود. در فصـل زمسـتان عصرها از 
سـاعت 17 تـا 24 نیمـه شـب روشـن بـود. اگـر کسـی 

مجلـس ترحیـم داشـت به مـدت 2 الی 3 سـاعت برق را 
روشـن می کردیم. در سـاعت 11 اگر برق خاموش شـود 
15 دقیقـه قبـل از آن به نشـانه هشـدار برق را سـه دفعه 
روشـن و خامـوش می کردیـم تـا مـردم متوجـه شـوند 
کـه تـا لحظاتـی دیگـر بـرق خامـوش می شـود. در مـاه 
رمضـان از سـحر تـا صبح برق روشـن بود. تهـران با آن 
همه عظمتی که داشـت در سـال 1330 برق شـهری به 
دسـت آورد. در زمـان خدمت سـربازی در باغشـاه تهران 
خدمـت می کردیـم که فقـط سیسـتم اداری آنجـا دارای 
بـرق بـود و آسایشـگاهها تنهـا بـا چـراغ بـادی روشـن 

می شـد.

از چه زمانی آب لوله کشی وارد میبد شد؟
و  شـد  وارد  کشـی  لولـه  آب   1350 سـال  در  تقریبـا 

بـود. شـهرداری  آب،  ایـن  مسـوول 

از چـه سـالی وسـایل نقلیـه ماننـد موتـور و 
ماشـین در میبـد بیشـتر شـد؟

از سـال 1340 بـه بعـد اتوبـوس عمومـی  ورود پیدا کرد 
و راننـدگان از فیروزآبـاد و میبـد مسافرکشـی می کردند. 
در آن زمـان از ماشـین سـواری شـخصی کمتـر کسـی 
اسـتفاده می کرد و در محله ما کسـی ماشـین شـخصی 
نداشـت. در سـالهای 1345 بـه تدریـج مردم از ماشـین 

شـخصی اسـتفاده می کردند.

دربـاره بلـوار مدرس)خـط سـنتو( نکتـه یـا 
داریـد؟ خاطـره ای 

خیابـان  می خواسـتند  مسـوولین  کـه  قدیـم  زمـان  در 
روبـرو  مـردم  شـدید  مخالفـت  بـا  کننـد  مشـخص 
می شـدند؛ مثـال وقتـی می خواسـتند جـاده میبد یـزد را 
ایجـاد کننـد و گـچ ریـزی آن را هم کردند، مـردم میبد 
مخالفـت کردنـد و مسـووالن مجبور شـدند ایـن خط را 
از اردکان بـه طـرف یـزد ببرنـد و از حاجـی آبـاد عبـور 
دادنـد! در ابتـدا می خواسـتند از میبـد عبـور دهنـد امـا 
مـردم میبـد قبول نکردنـد. میبـد در آن زمـان، خیابانی 

نداشت.

خیابـان  افتتـاح  بـرای  کـه  زمـان  آن 
را  رشـیدالدین، مقبـره خواجـه رشـیدالدین 
داریـد؟ خاطـر  بـه  شـما  کردنـد  تخریـب 
خیلـی  کـه  قلعـه  ناریـن  دیـوار  انقـالب،  قبـل  بلـه. 
ضخامـت داشـت بـا لـودر خـراب شـد و یـک دیـوار با 
ارتفـاع 12 متـر کـه محراب رشـید الدین نام داشـت در 
جلـوی ناریـن قلعـه بود کـه آن را هـم تخریـب کردند.

 آیـا آن زمـان اداره ثبـت در میبد بـود یا باید 
بـه اردکان مراجعه کنند؟

در ابتـدا اداره ثبـت، تنهـا در اردکان بود و مـردم تا قبل 
از سـال 1307 شناسـنامه نداشـتند. قبـل از ایـن تاریخ، 
پـدر و مـادر هـر طفل در گوشـه و کنـار کتاب یـا قرآن 
تاریـخ تولد فرزندشـان را یادداشـت می کردنـد. حتی در 
زمـان قدیـم مـردم نـام خانوادگی هـم نداشـتند. قدیم، 
میبـد محضـر داشـت و ازدواج و طـالق توسـط مرحوم 

سـبزواری ثبـت می شـد امـا اداره ثبت نداشـت.

اولین بانک در چه زمانی تأسیس شد؟
بانـک ملـی، اولیـن بانک در میبـد بود اما بـه خاطر ندارم 
در چه سـالی راه اندازی شـده اسـت. سـپس بانک سـپه، 
صـادرات و تجـارت ورود پیدا کردند البتـه وضعیت مردم 
چنـدان مناسـب نبـود که پول پـس انداز کننـد اما همین 
مقـدار نیـز پـس انـداز می کردنـد.  در آن زمـان نیـز در 

بانـک هـا قرعه کشـی انجام مـی گرفت.

گـروه تاریـخ شـفاهی میبـد در تاریـخ 17/ 9/ 91 بـا یکـی از قدیمـی تریـن 
زیلوبافـان معاصـر میبـد و اولیـن فردی کـه موتور برق بـه میبـد آورد، گفتگوی 
بسـیار جالبـی را انجـام داده اسـت. پیـش از این در دو نسـخه پنجم و ششـم 
ماهنامـه حائـر بخشـی از ایـن گفتگو به چـاپ رسـید و اینک آخریـن بخش از 

گفتگـوی مرحـوم حـاج حسـن نبـی میبدی پیش چشـمان شماسـت؛

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

روایتی جالب از اولین موتور برقی که به میبد آورده شد

ناریـن  دیـوار  انقـالب،  قبـل 
ضخامـت  خیلـی  کـه  قلعـه 
داشـت با لـودر خراب شـد و 
یـک دیوار بـا ارتفـاع 12 متر 
که محـراب رشـید الدین نام 
داشـت در جلوی ناریـن قلعه 
بـود کـه آن را هـم تخریـب 

. ند د کر

ــد،  ــروع کنن ــس رو ش ــی مجل ــم نمایندگ دوره نه
روزی در مجلــس یادبــود مرحــوم حــاج شــیخ 
ــد  ــت میب ــه موق ــام جمع ــی )ره( ام ــدی روحان مه
ــجد  ــوی مس ــس ت ــم، مجل ــرکت کردی ــم ش ــا ه ب
دوازده امــام )ع( فیروزآبــاد برگــزار مــی شــد، حــدود 
ســاعت 9 بــود مــن و حــاج آقــا یحیــی زاده و حــاج 
ــای  ــوزه ه ــوزش ح ــت آم ــی )معاون ــای فیاض آق
ــدیم و  ــجد ش ــل مس ــم داخ ــا ه ــزد( ب ــتان ی اس
اومدیــم کنــار درب بزرگــی کــه عقــب مســجد بــود 

ــتیم. نشس
بحــث در مــورد انتخــاب شــدن یــا نشــدن حــاج آقا 
بســیار داغ بــود، مــن کــه کنــار حــاج آقــا نشســته 
بــودم از ایشــون پرســیدم کــه خــوب آخــرش چــاره 
ــی  ــی م ــزد انتخابات ــم نام ــما ه ــد ش ــود بای ای نب
شــدید ولــی یــه ســوال دارم کــه دوســت دارم خیلی 
ــم  ــک تبس ــا ی ــا ب ــاج آق ــدی، ح ــو ب ــل جوابم کام
ــا  ــاج آق ــیدم ح ــا! پرس ــود: بفرم ــح فرم ــیار ملی بس
ــی  ــس نشــدی م ــده مجل ــه نماین ــی اگ ــه هردلیل ب
خــوای چــی کار کنــی؟ فرمــود: خــدا رو شــاهد مــی 
گیــرم کــه اگــر نماینــده نشــم – کــه آرزوی قلبیــم 
ــهر  ــی از دو ش ــت دارم در یک ــه – دوس ــم همین ه
مدینــه یــا مکــه بــه عنــوان خدمتگــذار زوار در بعثــه 
مقــام معظــم رهبــری مشــغول شــوم، چــرا کــه اوال 
اگــه مدینــه بشــه خدمتگــذار زائــر اقــال 5 معصــوم 
ــن افتخــار  ــا 6 معصــوم )ع( هســتی کــه بزرگتری ی
یــک مؤمــن اســت و اگــر هــم مکــه بــود بــاز هــم 
ــر بیــت اهلل الحــرام هســتی )اظهــار  خدمتگــذار زائ
ــود(  ــه ب ــتر از مک ــه بیش ــه مدین ــت ایشــون ب محب
ــی  ــه دردســرهای نمایندگ ــن هم ــد از ای ــًا بع و ثانی
ــم  ــت دور باش ــای سیاس ــم از غوغ ــالی ه ــد س چن
بــرای ســالمتی خــودم هــم بهتــره! و ثالثــًا افــرادی 
در بعثــه مقــام معظــم رهبــری مشــغول هســتند کــه 
ــی کاروان مشــغول  ــن روحان ــوان معی ــه عن ــال ب قب
ــس  ــودم پ ــی اون کاروان ب ــن روحان ــه م ــد ک بودن
شــاید راندمــان کاری مــن هــم کمتــر از اونــا نباشــه 
ــه  ــی باشــم. یادم ــم خدمتگــذار خوب چــه بســا بتون
ــی  ــت م ــوع صحب ــن موض ــی در ای ــا وقت ــاج آق ح
ــگار  ــه ان ــتند ک ــادی داش ــت ش ــیار حال ــد بس کردن

ــه. آرزوشــون همین

یک روز هم نوبت ماست
ــود یکــی  صبــح روز دوشــنبه 24 خــرداد مــاه 75 ب
ــی  ــدی اثن ــام مه ــه ن ــه اول ب ــای پای ــه ه از طلب
عشــری از پشــت بــام حــوزه پائیــن افتــاد و از دنیــا 
ــن  ــن اولی ــود. م ــی ب ــب تلخ ــب، ش ــت. اون ش رف
ــاالی ســر جســد خــدا  ــدم ب ــودم کــه اوم نفــری ب
بیامــرز مهــدی. صبــح کــه مــی خواســتم بــه حــاج 
ــم. آخــه  ــکار کن ــدم نمــی دونســتم چی ــر ب ــا خب اق
مــن بزرگتریــن طلبــه خوابگاهــی بــودم. یــه دونــه 
5 ریالــی پیــدا کــردم رفتــم کیوســک تلفــن بیــرون 
ــه حــاج آقــا زنــگ زدم، یکــی از دوســتان  حــوزه ب
طلبــه هــم همــراه مــن بــود. اتفاقــًا خــود حــاج آقــا 
گوشــی برداشــت. گفتــم حاجــی آقــا، مهــدی حــال 
ــد  ــریف بیاری ــه تش ــه ممکن ــداره، اگ ــاعدی ن مس
حــوزه. درســت دم اذان صبــح بــود. حــاج آقــا نمــاز 
ــده  ــاد خون ــه فیروزآب ــجد قلع ــو مس ــش رو ت صبح

ــود واومــد. ب
وقتــی اومــد دم حــوزه و نگاهــش افتــاد بــه جســد 
مهــدی اثنــی عشــری کــه وســط حــوزه بــود. یــه 
ــار چهارچــوب درب ورودی  دســتش را گذاشــت کن
ــه  ــد لحظ ــرد و چن ــاری ک ــکوت مرگب ــوزه، س ح
نشســت و فرمــود: »انــا هلل و انــا الیــه راجعــون« بعد 
ــه صــدای آه  ــه آه کشــید ک ــد ی ــد ش ــاش بلن از ج
ــان شــنیدند، ســپس  دلســوخته اش را همــه اطرافی
فرمــود: امــروز نوبــت او بــود و یــک روزهــم نوبــت 

ماســت. 
درســت روز چهــار شــنبه 21/1/ 1392 برای تشــییع 
جنــازه حــاج آقــا، تابــوت ایشــون را گذاشــتند همان 

جایــی کــه جســد مهــدی افتــاده بود.



قدردانی وزیر خارجه آمریکا از مسیح علی نژاد !!! شهید کمال دهقانی)ایستاده وسط(، شهید رمضان شفیعی)دومی نشسته از راست( و شهید 
حسینعلی دهقانی)اولی نشسته از چپ( 

دکتر سـید یاسـر جبرائیلی: در حالی که در اظهارات و 
بیانیه هـای رسـمی کشـورهای اروپایی هیچ نشـانه ای 
 INSTEX سـامانه  بـا  تحریمـی  اقـالم  تجـارت  از 
بـودن  محـدود  دربـاره  برعکـس،  و  نمی شـود  دیـده 
آن بـه مبـادالت انسـانی)غذا و دارو( صراحـت وجـود 
دارد، جریـان مذاکره طلـب از ایـن سـامانه بـه عنـوان 
»گام نخسـت« اروپـا یـاد می کنـد کـه قـرار اسـت در 
»مراحـل بعـدی« اقـالم تحریمـی را نیـز شـامل شـود!

ایـن رفتـار، هیـچ معنـای دیگـری جـز انداختـن توپ 
بـه زمیـن نظـام و تحمیـل مطالبـات اروپایی هـا بـه 
کشـور بـه عنـوان شـرط الزم بـرای وارد شـدن بـه 
»مراحـل بعـدی« ادعایـی وجـود نـدارد. اروپایی ها در 
بیانیـه INSTEX رسـما خواهـان اجـرای کامـل برنامه 
اقـدام FATF شـده اند، بـرای اعمـال تحریـم بـه بهانه 
توان موشـکی کشـور برنامـه دارند و چنـد دور مذاکره 
بـا  مـا«  »منطقـه  مسـائل  دربـاره  »مداخله جویانـه« 

دولـت آقـای روحانـی برگـزار کرده انـد.
بـه زودی شـاهد خواهیـم بـود کـه کسـانی در داخـل 
و خـارج از »امـکان توسـعه« INSTEX مشـروط بـه 
حـل و فصـل FATF و مسـائل موشـکی و منطقـه ای 
سـخن بـه میـان آورده و بگوینـد اگـر ایـن سـامانه به 
غـذا و دارو محـدود اسـت، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 

مـا هنـوز بـه پالرمـو و CFT نپیوسـته ایم یـا اروپایی ها 
مطالباتـی در بحـث موشـکی و منطقـه دارنـد و مـا 
اجابـت نکرده ایـم! بـه عبارت روشـن تر، صیانـت نظام 
از مولفه هـای قـدرت جمهـوری اسـالمی و پرهیـز از 
خودتحریمـی را عامـل محـدود مانـدن INSTEX بـه 

غـذا و دارو خواهنـد خوانـد.
چگونـه بـاور کنیـم کـه ایـن مقدمه چینی هـا و ایـن 
و  جاهالنـه  آمریـکا،  و  اروپـا  پـازل  در  بـازی  نحـوه 
تصادفـی اسـت؟ چگونـه خود را بـه نفهمیـدن بزنیم و 
ایـن هماهنگی هـا را نبینیـم؟ چگونه این افـق خائنانه 

را ببینیـم و چشـم ببندیـم؟
اروپـا تعهد داده اسـت که آثـار خروج آمریـکا از برجام 
را جبـران کنـد. یـا INSTEX و یـا هـر عنـوان پـوچ 
دیگـری کـه هـر روز پدیدار می شـود، می توانـد خروج 
آمریـکا را جبـران کـرده و منافـع مصـرح ایـران در 
برجـام را تامیـن کنـد، یا ادامـه این مسـیر باید متوقف 
شـود و ایـران نیـز دسـت بـه مقابله بـه مثـل برجامی 
بزنـد و اجرای تعهـدات خود در برجـام را تعدیل نماید. 
بـازی در محیـط بین الملـل قواعد خاص خـود را دارد. 
Tit for tat آقـای ظریـف! ایـن عبـارت را توئیـت کنید!
*tit for tat  )به مفهوم انتقام معادل؛  ساده ترین استراتژی و موفقیت 

در رقابت مستقیم(

به اروپایی ها هم اعتماد نکنید
ایـن روزها در کشـور صحبـت، صحبـت اروپایی ها و 
پیشـنهادهای اروپایی اسـت. من توصیه ام این اسـت 
کـه بـه اروپایی ها هـم اعتماد نکنید. در مـورد آمریکا 
هـم مـن از دو، سـه سـال پیـش کـه ایـن بحثهـای 
مذاکـرات مربـوط به هسـته ای برقرار بـود دائمًا، هم 
خصوصـی بـه مسـئولین میگفتـم، هـم در جلسـات 
عمومـی -در سـخنرانی ها- مکـّرر گفتـم کـه مـن 
اعتمـادی بـه اینها نـدارم. بـه اینها اعتمـاد نکنید؛ به 
اینهـا اطمینـان ]نکنیـد[؛ بـه حرفشـان، به قولشـان، 
بـه امضایشـان، بـه لبخندشـان اعتمـاد نکنیـد، اینها 
مـورد اعتمـاد نیسـتند. خـب، حـاال نتیجه این شـده 
کـه خـود مسـئولینی کـه آن روز مذاکـره میکردنـد، 
امـروز دارنـد میگوینـد آمریـکا غیـر قابـل اعتمـاد 
اسـت! خـب، از اّول بایسـتی ایـن غیـر قابـل اعتماد 
میکردنـد.  حرکـت  و  میدادنـد  تشـخیص  را  بـودن 
امـروز هـم دارم راجـع بـه اروپـا میگویم »غیـر قابل 

اعتمادند«
ــد  ــالء و مانن ــورد ابت ــاره ی مســائل م ــم درب نمیگوی
اینهــا ارتبــاط نداشــته باشــید بــا اینهــا؛ نــه، باالخــره 
مــا یــک دولتــی هســتیم، یــک حکومتــی هســتیم 
کــه الحمــدهلل مقتدریــم، توانایــی داریــم؛ بحــث ســِر 
ایــن نیســت، بحــث ســِر ایــن اســت کــه بــه اینهــا 
بــا چشــم بدبینــی نــگاه کنیــد؛ اینهــا بــه هیــچ چیــز 

پابنــد نیســتند.
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امیرالمومنین علی )ع(:

 »اکبر االعداء اخفاهم مکیدة « 

ــای  ــه ه ــه حیل ــتند ک ــانی هس ــمنان کس ــن دش بزرگتری
ــد  ــی کنن ــر م ــی ت ــود را مخف ــه خ خصمان

 )مستدرک نهج البالغه، ص 159( 

دشمنان بزرگحدیث

کلید واژه های خیانت

ــام  ــت ام ــان غیب ــی در زم ــاد ابتدای جه
ــی دارد؟  ــه حکم ــالم( چ معصوم)علیه الس
آیــا جایــز اســت کــه فقیــه جامع الشــرایط 
مبســوط الیــد )ولــّی امــر مســلمین( حکــم 

بــه آن کنــد؟
امــام خامنــه ای: بعیــد نیســت کــه حکــم بــه 
ــه  ــرایطی ک ــه جامع الش ــط فقی ــی توس ــاد ابتدای جه
متصــّدی والیــت امــر مســلمین اســت، در صورتــی 
کــه مصلحــت آن را اقتضــا کنــد، جایــز باشــد، بلکــه 

ــوی اســت. ــن نظــر اق ای

امــروزه وظیفــه زنــان بــرای مقابلــه بــا 
تهاجــم فرهنگــی بــه جامعــه اســالمی 

مــا چیســت؟
ــف  ــن وظای ــی از مهمتری ــه ای: یک ــام خامن ام
ــج آن و  ــالمی و تروی ــاب اس ــظ حج ــان حف آن
ــا  ــه پوشــیدن آنه ــز از لباســهایی اســت ک پرهی
ــود. ــوب می ش ــمن محس ــگ دش ــد از فرهن تقلی

برخورد با دشمناناستفتائات

ــا  ــر زکری ــاله( س ــناس )40 س ــکار ناش ــک جنایت ی
ــاله  ــش س ــیعه ش ــودک ش ــر ک ــی الجاب ــدر عل ب
ای را در برابــر چشــمان مــادرش در نزدیکــی 
هــای یکــی از قهــوه خانــه هــای جــاده شــاهزاده 
ــوره  ــه المن ــز در شــهر مدین ــن عبدالعزی ســلطان ب

ــد. ــوش بری ــا گ ــوش ت گ
ناصــر علــی الفایــز پدربــزرگ ایــن کــودک شــهید 
کــه از اهالی شــهرک شــیعه نشــین االحســاء اســت 
جنایــت بریــدن ســر نــوه اش را چنیــن تعریــف می 
کنــد: دختــرم در جــده کار مــی کنــد او بــه همــراه 
ــه  ــهر مدین ــه ش ــفری ب ــا در س ــدش زکری فرزن

ــی  ــاله اش در نزدیک ــش س ــودک ش ــود . ک ــوره ب من
ــاهزاده  ــاده ش ــای راه در ج ــه ه ــوه خان ــی از قه یک
ــوره  ــه المن ــهر مدین ــز در ش ــن عبدالعزی ــلطان ب س
خواســت مقــداری غــذا بخــورد کــه ناگهــان جنایتــکار 
او را از آغــوش مــادرش ربــود و شیشــه یکــی از مغــازه 
ــزاری  ــته را اب ــه شکس ــن شیش ــت و ای ــا را شکس ه
ــی  ــن در حال ــرار داد. ای ــدن ســر کــودک ق ــرای بری ب
ــش را  ــرد کودک ــی ک ــالش م ــادرش ت ــه م ــت ک اس
ــران  ــد و از عاب ــکار نجــات ده ــن جنایت ــگال ای از چن
کمــک مــی خواســت امــا در نهایــت بــه علــت 
وحشــت شــدید در اغمــا فــرو رفــت زیــرا فرزنــدش را 

غــرق در خــون دیــد. دختــرم بــر اثــر ایــن اغمــا بــه 
بیمارســتان منتقــل شــد بــه ویــژه اینکــه او از بیمــاری 

ــرد. ــج مــی ب قلبــی رن
پدربــزرگ ایــن کــودک شــهید همچنیــن افــزود: ایــن 
ــن  ــه وی را از ای ــانی ک ــر کس ــکار در براب ــرد جنایت م
جنایــت منــع مــی کردنــد مقاومــت مــی کــرد و حتــی 

ــز زخمــی کــرد. ــی را نی یکــی از نیروهــای امنیت
هنـوز مقام هـای مسـئول سـعودی  و پلیـس مدینـه 
منـوره در  ارتبـاط بـا این جنایـت که حـدود یک هفته 
اسـت فضـای رسـانه ای مدینـه و حتـی عربسـتان را 

تحـت تأثیـر قـرار داده، بیانیـه ای صـادر نکرده انـد.

شهادت کودک شش ساله شیعه عربستانی به دست یک وهابی
نمایی دیگر از پست فطرتی وهابیون
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