
استعفای کودکانه یا مشکوک؟!
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وزیــر امــور خارجــه در صفحــه اینســتاگرامش 
اســتعفا می دهــد و بعــد کــه تحقیــق می شــود، 
کاشــف بــه عمــل می آیــد کــه بهانــه او ناهماهنگــی 
بــه  وی  دعــوت  در  جمهــوری  ریاســت  نهــاد 
ــن!! ــت! همی ــران اس ــد در ای ــار اس ــتهای بش نشس

همیــن؟ نــه! او این بــار محرمانــه اســتعفایش را اعــام 
نکــرده و در شــبکه های اجتماعــی آن را منتشــر کــرده 
و البتــه خــوب می دانــد چنیــن خبــری فــورا تبدیــل بــه 
ــی  ــت افکارعموم ــه نخس ــانه ها و دغدغ ــر اول رس خب

خواهــد شــد.
ــن اســتعفای سرگشــاده را کــه  ــا یــک مســاله، ای ام
مثــا بــه واســطه یــک بهانــه کودکانــه ایجــاد شــده، 
ــه بشــار اســد  ــازد و آن اینک بســیار مشــکوک می س
ــت در  ــه مقاوم ــترده جبه ــای گس ــس از پیروزی ه پ
ــودی داعــش و انحطــاط شــدید ســایر  ســوریه و ناب
ــران آمــده  ــه ای تروریســتها و بعــد از هشــت ســال ب
و تیتریــک افکارعمومــی شــده اســت و همزمــان بــا 
ایــن اتفــاق بســیار مهــم و راهبــردی، ناگهــان نهــاد 
ــه  ــر خارج ــی رود وزی ــادش م ــوری ی ــت جمه ریاس
مملکــت را بــه مراســم دعــوت کنــد و ناگهــان 
ــر  ــد قه ــه بای ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــف ب ظری
کنــد و اســتعفاء دهــد و ناگهان تــر اینکــه او بــه ایــن 
ــان  ــتعفایش را در می ــه اس ــد ک ــدی می رس جمع بن
افکارعمومــی )کــه فعــا متوجــه حضــور بشــار اســد 

ــد. ــران اســت( مطــرح کن در ای
ــتعفای  ــر و اس ــغول قه ــی مش ــه افکارعموم بافاصل
و  اخبــار  و  تحلیــل   ســیل  و  می شــود  ظریــف 
ــی  ــود؛ یک ــت داده می ش ــورد مل ــه خ ــا ب گزارش ه
می گویــد او معتــرض بــه ســفر بشــار اســد، دیگــری 
ــاره  ــه سیاســتهای نظــام درب ــد او معتــرض ب می گوی
ــا حضــور  ــد او ب ــری می گوی ــوریه اســت، آن دیگ س
ســردار ســلیمانی در جلســه مشــکل داشــته و دیگری 
ــه  ــاره FATF کاس ــام درب ــد مواضــع نظ ــم می گوی ه
ــاش  ــه ت ــه اینک ــرده و خاص ــز ک ــرش را لبری صب
زیــادی می شــود تــا رهبــری و ســپاه و نیــروی 
ــف  ــتعفای ظری ــه اس ــی ک ــدس هــدف تخریب های ق

ــوند. ــرده، ش ــم ک ــش فراه ــتر را برای ــن بس بهتری
ــع در وزارت  ــی مناب ــاری از »برخ ــا اخب ــن اثن در ای
ــر اینکــه جمعــی  خارجــه« منتشــر می شــود مبنــی ب
ــد  ــه قصــد دارن ــران وزارت خارج ــا و مدی از دیپلماته
در حمایــت از ظریــف اســتعفا بدهنــد و البتــه ظریــف 
کــه معلــوم اســت کامــا آنایــن اســت، پیــام 
ــن  ــه همی ــا ب ــد ام ــن کار را نکنی ــه ای ــد ک می ده
ــی  ــورت مبهم ــه ص ــود ب ــام خ ــان پی ــه در پای بهان
اعــام می کنــد: »امیــدوارم اســتعفای بنــده تلنگــری 
ــگاه  ــه جای ــه ب ــور خارج ــت وزارت ام ــرای بازگش ب

ــد.« ــی باش ــط خارج ــی اش در رواب قانون
ــی  ــد مبن ــی می رس ــی و مبهم ــای کل ــم خبره کم ک
بــر اینکــه ایــن اســتعفا مربــوط بــه دیدارهــای بشــار 
ــتعفای او  ــود، اس ــام می ش ــر اع ــت آخ ــد و دس اس
بــه خاطــر بــروز برخــی ناهماهنگی هــای اداری 

ــوده اســت !  ب
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ادامه از صفحه نخست 

استعفای کودکانه یا مشکوک؟!
متــن اســتعفای ظریــف منتشــر می شــود و او 
اعتبــار  بــرای  ای  اینکــه رییس جمهــور ذره  از 
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــور خارج وزیرام
ــه  ــوده گای ــل نب ــی ارزش قائ ــن الملل ــه بی صحن
ــه ای  ــه ۵ دقیق ــم فاصل ــه علیرغ ــرا ک ــد؛ چ می کن
ــه او  ــوری ب ــت جمه ــا کاخ ریاس ــف ت ــر ظری دفت
ــد  ــار اس ــا بش ــت ب ــا در نشس ــده ت ــر داده نش خب
ــود  ــخص می ش ــه مش ــن نام ــد. از ای ــور یاب حض
از  دلخــوری  ظریــف  اخیــر  اســتعفای  علــت 
ــدار  ــه دی ــش ب ــدم دعوت ــر ع ــور بخاط رییس جمه

بــا رییس جمهــور ســوریه اســت.
ــدون  ــود و ب ــم می ش ــه قل ــت ب ــور دس رییس جمه
ــه اش  ــف در نام ــه ظری ــی ک ــه ناهماهنگ ــاره ب اش
بــه آن اشــاره کــرده، ضمــن مخالفــت بــا اســتعفای 
و  می کشــد  وســط  را  »حاکمیــت«  پــای  او، 
می نویســد: »تمامــی دســتگاه هــا، اعــم از دولتــی 
و یــا حاکمیتــی بایــد در زمینــه روابــط خارجــی در 

ــن وزارت باشــند.« ــا ای ــل ب هماهنگــی کام
او در ادامــه بــه نکتــه ای اشــاره می کنــد کــه 
ــا آن  ــدارد ام ــن ماجــرای خــاص ن ــا ای ارتباطــی ب
وهمــی کــه برخــی ســعی کردنــد در افکارعمومــی 
»اینجانــب  تقویــت می کنــد:  را  کننــد  ایجــاد 
نســبت بــه فشــارهای وارده به دســتگاه دیپلماســی 
ــی رئیــس جمهــور منتخــب  ــت و حت کشــور ، دول

ــی آگاهــم« ــه خوب ــردم ب م
ایــن یعنــی رییس جمهــور تــاش دارد تــا بــه هــر 
نحــو، اســتعفای ظریــف را بــه فشــارهای موهومــی 
کــه ربطــی بــه ایــن اســتعفاء نداشــته بچســباند و از 

ایــن طریــق، ماهــی مقصــود را صیــد کنــد.
ــرم و  ــچ ش ــی هی ــف ب ــه، ظری ــن نام ــس از ای پ
خجالتــی مجــددا یــک پســت اینســتاگرامی منتشــر 
ــه کرســی  ــک ســوپرمن ب ــه ی ــه مثاب ــد و ب می کن
ــه  ــا اینک ــردد؛ خصوص ــه اش برمی گ وزارت خارج
تعــداد زیــادی از نماینــدگان کــه در واقــع عنوانــی 
ــاد  ــا نه ــر آن ه ــوان ب ــه را نمی ت ــز وکیل الدول ج
ــف  ــه ظری ــد ک ــه می نویســند و اصــرار می کنن نام
اصاح طلبــان  رســانه ای  توپخانــه  و  برگــردد 
ــه  ــف را ب ــتعفای ظری ــعی داشــت اس ــه س ــم ک ه
ــط را  ــن خ ــد، همی ــط دهن ــام رب ــت و نظ حاکمی

دنبــال می کنــد.
حــاال دیگــر بشــار اســد رفتــه، طوفانــی که می شــد 
بــا آمــدن بشــار اســد ایــران پــس از هشــت ســال 
ایجــاد شــود تبدیــل بــه نســیمی گــذرا شــد و بــه 
شــکلی گلخانــه ای از ظریــف مجــددا یــک قهرمان 
ســاخته می شــود؛ قهرمانــی کــه البتــه امــروز 
نســبت بــه دولــت قبــل، تعــداد بســیار بیشــتری از 
ــردم متوجــه شــده اند پوشــالی اســت. چــرا کــه  م
ــناریویی  ــر س ــد اگ ــه می کنن ــود زمزم ــا خ ــدام ب م
در کار نبــوده و ظریــف نمی خواســت افکارعمومــی 
ــق  ــن طری ــمنان از ای ــه دش ــد و ب ــرف کن را منح

ــد، چــرا در  ــن گــرا بده ــی ای موقعیت
حســاس  خطیــر، چنیــن  و 
بــه  ایــن حــد اقدامــی 
انجــام  داد و بعــد کودکانــه 
بافاصلــه از  هــم 

تصمیمــش 
بــا  و  برگشــت 
لبــی خنــدان در 

کــه  دیــداری 
از  بعــد  روز 

یش  ســتعفا ا
ر  ا گــز بر
 ، یــد د گر
ضــر  حا

شــد؟

اداری  شــورای  جلســه   1397 اســفندماه  یازدهــم 
ــد و  ــکل ش ــی تش ــت ا... اعراف ــور آی ــا حض ــد ب میب
ــه  ــم ب ــاز ه ــی ب ــئولین اداری و دولت ــران و مس مدی
ــای  ــت ه ــا و فعالی ــرآورد کاره ــری از ب ایســتگاه دیگ
گذشــته خــود و دســتگاه مطبوع شــان رســیدند. طبــق 
فرمایشــات امــام جمعــه میبــد، حجــم کارهــای انجــام 
شــده هــر چنــد خــوب و در خــور توجــه و قابــل تقدیــر 
ــر و  ــت بهت ــرای فعالی ــا ب ــم ج ــوز ه ــا هن ــت، ام اس
ــه  ــزارش ب ــن گ ــود. در ای ــی ش ــاس م ــر احس مفیدت
نکتــه ای مــی پردازیــم کــه در آخریــن جلســه شــورای 
ــات  ــال 1396 از مطالب ــد در س ــتان میب اداری شهرس
ــته  ــال گذش ــک س ــی در ی ــود ول ــی ب ــت ا... اعراف آی

ــد. ــی نش ــه آن توجه ــد و ب ــن مان روی زمی
ــخ 26  ــد در تاری ــورای اداری میب ــه ش ــن جلس آخری

ــا  ــئولین ادارات، نهاده ــور مس ــا حض ــفند 1396 ب اس
اجتماعــات  ســالن  در  شهرســتان  ارگان هــای  و 
ــت  ــه آی ــد ک ــزار ش ــی برگ ــد در حال ــداری میب فرمان
ا... اعرافــی امام جمعــه میبــد نســبت بــه ایجــاد 
ــد  ــا تأکی ــه ورز در ادارات و ارگان ه ــای اندیش اتاق ه
و اظهــار داشــتند: »همــه مدیــران ادارات و ارگان هــا 
ــک  ــال 97 ی ــه در س ــد ک ــن بگذاری ــر ای ــا را ب مبن
ــه ورزی  ــاق اندیش ــی ات ــه عبارت ــا ب ــر و ی ــاق فک ات
ــای  ــی کاره ــل و بررس ــا تحلی ــد و ب ــکیل دهی تش
ــر  ــای بزرگ ت ــرای کاره ــمت اج ــه س ــده، ب انجام ش

ــد« ــت کنی حرک
ایــن مطالبــه جــدی آیــت ا... اعرافــی کــه در ســطح 
ــانی  ــابقه درخش ــوری دارای س ــت کش کان مدیری
ــه شــناخت وی از ظرفیت هــای  ــا توجــه ب هســتند، ب
مبــرم  نیــاز  و همچنیــن  در شهرســتان  موجــود 
ــه  ــی ب ــای دولت ــران نهاده ــم گی ــران و تصمی مدی
ــوط  ــائل مرب ــده در مس ــش ش ــکار پژوه ــق اف تزری
ــد از  ــفانه بع ــه متأس ــت، ک ــوده اس ــتان ب ــه شهرس ب
ــدام از  ــه، هیچ ک ــن مطالب ــال از ای ــک س ــت ی گذش
ــه  ــبت ب ــد نس ــتان میب ــای شهرس ــا و ارگان ه نهاده
ــه  ــوط ب ــازمان مرب ــه ورز س ــاق اندیش ــدازی ات راه ان

ــد! ــی نکرده ان ــج آن اقدام ــه نتای ــود و ارائ خ
بازوهــای  مؤثرتریــن  از  اندیشــه ورز  اتاق هــای 
ــئولین و  ــی مس ــدودی اجرای ــا ح ــی ت ــری و حت فک
ــاد و  ــات زی ــواًل در جلس ــه اص ــتند ک ــی هس مدیران
ــوان  ــت و ت ــون فرص ــائل گوناگ ــا مس ــورد ب در برخ
تحقیــق و پژوهــش و بررســی همه جانبــه مســائل را 
ندارنــد و می تواننــد بــا راه انــدازی ایــن واحــد بســیار 
ــن  ــی، ضم ــر جمع ــری از تفک ــن بهره گی ــر ضم مؤث
ــازمان  ــف س ــوت و ضع ــاط ق ــر نق ــایی دقیق ت شناس
خــود در کارهــای انجام گرفتــه و محاســبه بهتــر 
ــده  ــای آین ــای تصمیم ه ــود، خط ــای موج ظرفیت ه
ــان،  ــاف زم ــًا از ات ــانده و طبیعت ــل رس ــه حداق را ب
تــوان و نیــروی ســازمان و نیروهــای خــود جلوگیــری 

ــد. ــه کنن ــز ارائ ــری را نی ــی بهت ــی و کم و کار کیف

ایجــاد اتــاق اندیشــه ورز در ســازمان ها و ارگان هــای 
ــای  ــن ضعف ه ــی از بزرگ تری ــد یک ــی، می توان دولت
ــذب  ــا ج ــران و ب ــرو را جب ــود نی ــد کمب ادارات، مانن
ــوان  ــای ج ــوان نیروه ــتفاده از ت ــو و اس ــای ن ایده ه
ــان تحــول  ــه یاری گرفتــن آن هــا در جری جامعــه و ب

ــل  ــت نس ــث تربی ــی باع ــه، حت ــود جامع ــه صع رو ب
تــازه ای از مدیــران اجرایــی بــرای آینــده باشــد. 
ــدان وســیع  ــه می ــه در پشــت جبه ــت نســلی ک تربی
ــه  ــت را ب ــر آن، درس مدیری ــاق فک ــی و در ات اجرای
نحــو احســن آمــوزش می بینــد و نه تنهــا بــا مســائل 
ــث  ــود باع ــه خ ــود، ک ــنا می ش ــی آش ــم مدیریت مه

ــود. ــز می ش ــی نی ــران اجرای ــری مدی ــای فک غن
باعــث  خودبه خــود  اندیشــه ورز  اتاق هــای 
ــه  ــکار در جامع ــران اف ــتر رهب ــئولیت پذیری بیش مس
شــده و طبیعتــًا یکــی از نتایــج مفیــد آن کــم کــردن 
هزینه هــا و تبعــات برخــی از کارهــای بی برنامــه 
ــا  ــن بی برنامگی ه ــای ای ــه نمونه ه ــت، ک ــز هس نی
ــا  ــه م ــوی چشــمان هم ــروزه در ســطح شــهر جل ام

ــرار دارد. ق
شهرســتان میبــد امــروزه در حوزه هــای مهمــی 
چــون مســائل فرهنگــی و دینــی، میراثــی و تاریخــی، 
شــهری  خدمــات  حتــی  صنعتــی،  و  اقتصــادی 
دارای اســتعدادهای زیــادی هســت کــه حضــور 
آن هــا در اتاق هــای اندیشــه ورز موجــب اســتفاده 
از ظرفیت هــای آن هــا، شــناخته شــدن و مهیــا 

شــدن زمینــه بــرای حضــور آن هــا در قــوای اجرایــی 
ــای  ــات نهاده ــدن خدم ــی ش ــده و کیف ــهر در آین ش
ــیار  ــاق بس ــود؛ اتف ــه می ش ــردم جامع ــه م ــی ب دولت
ــی در  ــای سیاس ــود نخبه ه ــث می ش ــه باع ــی ک خوب
ــا  ــد و ب ــرار گیرن ــار نخبه هــای اقتصــادی شــهر ق کن
ایــن دو اهــرم موثــر در پیشــرفت همــه جانبــه شــهر 

ــد. ــاش کنن ت
ــال از آن جلســه،  ــک س ــد از گذشــت ی ــون و بع اکن
ــه  ــش و ب ــد روز پی ــن چن ــه همی ــه ای ک در جلس
عنــوان آخریــن جلســه شــورای اداری میبــد در ســال 
97 برگزارشــد، آیــت ا... اعرافــی ارتبــاط موثرتــر 
ــدازی  ــدم راه ان ــن ق ــردم و در اولی ــا م ــئولین ب مس
ــد  ــردم بع ــا م ــاط مســئولین ب جلســات هفتگــی ارتب
ــرده اســت.  ــه ک ــه را مطالب ــر هفت ــه ه ــاز جمع از نم
ــانه ها  ــردم، رس ــرف م ــروز از ط ــر ام ــه اگ کاری ک
و حتــی خــود مســئولین ادارات پیگیــری نشــود، 
ــه ورز روز  ــای اندیش ــوع اتاق ه ــد موض ــم مانن ــاز ه ب

زمیــن می مانــد!
ــرف  ــی از ط ــت ا... اعراف ــدی آی ــای ج ــا مطالبه ه آی
مدیــران ادارات و نهادهــای دولتــی نیــز جــدی گرفتــه 

خواهــد شــد؟!

ــر  ــاط موثرت ــی ارتب ــت ا... اعراف  آی
مســئولین بــا مــردم و در اولیــن 
ــی  ــات هفتگ ــدازی جلس ــدم راه ان ق
ارتبــاط مســئولین بــا مــردم بعــد از 
ــه  ــه را مطالب ــر هفت ــه ه ــاز جمع نم

ــت ــرده اس ک

گزارشی از مهمترین مطالبات آیت ا... اعرافی در آخرین جلسات اداری شهرستان میبد در پایان سال های 96 و 97

چرا اتاق های اندیشه ورز ادارات تشکیل نشد؟ 
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شهروند:
محتـرم  دار  شـهر  از  نباشـید.  وخسـته  سـام 
تقاضـا دارم حداقـل در آسـتانه سـال نو  نسـبت 
بـه نظافـت کوچه ها فکـری بردارنـد و بابت جمع 
اوری نخالـه های سـاختمانی وضایعـات که واقعا 
مناظـر زشـتی رو بـرای شـهرمون ایجـاد کـرده 

بفرمایند. اقدامـی  اسـت 
در خصـوص ورودی شـهر از سـمت یـزد به میبد 
احسـاس میکنـی وارد حلبـی ابـاد اطـراف تهران 
شـدی. خواهـش مکنم مسـئولین توجه بیشـتری 
بـه سـامان دهی میبد نماینـد با توجه بـه نزدیکی 
ضایعـات  نـوروزی  میهمانـان  ورود  و  نـو  سـال 
کاشـی و سـنگ  واقعا چهـره زننـده ای از میبد در 

اذهـان ایجـاد میکند.

صالح:
از شـهرداری محتـرم بـه خاطـر کاشـت درختان 
میـوه در میـدان هال احمر تشـکر ویـژه می کنم. 
امیدواریـم ایـن رونـد جالـب در بقیـه میادیـن و 
بلوارهـا نیـز ادامه دار باشـد،  و گایـه ای بکنم از 
ناتمـام مانـدن بلـوار نبی اکـرم حد فاصـل میدان 
هـال احمر و میـدان دفاع مقدس  که از شـهردار 
اسـبق تاکنـون دچـار مشـکات زیادی هسـت و 
مـردم ایـن مناطـق درخواسـت تمام شـدن این 

پـروژه را دارند.

محمد:
خدا رو شـکر میکنیـم که امنیت داریـم و همینطور 
نیرویـی انتظامـی فعـال و هوشـیار. اما بـه نظرم 
افزایش دسـتگیری سارقان خوشـحالی و تو بوق 
و کرنا کـردن نداره! چه بسـا افزایش دسـتگیری 

علتـش افزایش جرائم باشـه!
جرائـم که کم بشـه دسـتگیری هـم میـاد پایین! 
ای کاش روزی برسـه کـه ارگان های مسـئول در 
شـهر بـرای کمتـر شـدن جرائـم در شهرسـتان 
قدمـی بردارن، و روزی رو ببینیم که تیتر زده بشـه  

»کاهـش 20 درصـدی جرائم در شهرسـتان«

شهروند:
در بعضـی از کوچـه هـا و خیابـان هـای فرعـی، 
تیربـرق هـا بـه نوعی وسـط کوچـه و یـا در جای 
بسـیار نامناسـبی کاشـته شده اسـت. این معضل 
زمـان زیـادی هم هسـت کـه وجـود دارد و اتفاقا 
باعـث حادثـه بـرای مـردم نیـز شـده اسـت. آیا 
امـکان دارد اداره بـرق میبد  نسـبت بـه رفع این 
مشـکل یـک بررسـی کلی در شهرسـتان داشـته 
باشـد و یـا فراخوانـی بدهد کـه مردم ایـن مکان 

هـای حادثه خیـز را معرفـی کنند؟!

شهروند:
مییـد  راهـور  پلیـس  از  میخواسـتم  سـام  بـا 
درخواسـتی بکنـم در مـورد چـراغ قرمز  سـه راه 
سـعیدی؛ از طرف خیابان سـعیدی که وارد شـوید 
فقـط 13 ثانیـه زمـان داریـد کـه بـه نظـر زمان 
خیلـی خیلـی کمی اسـت. تا جایـی که فقـط 2 یا 
3 تـا ماشـین میتوانند رد شـوند. روزهـای تعطیل 
مثـل پنـج شـنبه  ها کـه ترافیـک میشـود و االن 
هم که دم عید اسـت و مسـافران نـوروزی میایند 

دیگـر بدتر. لطفـا رسـیدگی کنیـد. ممنونم.

شهروند:
جشـن جهانی شـدن زیلو بیشـتر به نظر میرسد 
تقدیر ازمسـولین بود تـا قدردانـی از زیلوبافان و 
هرصندلـی کـه نگاه مـی کردیم صاحبـان صنایع 
بودنـد تـا زیلوبـاف، آیا مسـولین نمـی دانند این 
زیلوبـاف هـا هسـتند که بایـد زیلـو را نگـه و به 

نسـل بعد انتقـال دهند؟

ــدان  ــی از کارمن ــار، یک ــس از ناه  پ
بازنشســته دانشــگاه یــزد بــا فریــاد 
و ســر و صــدا از وزیــر خواســت 
ــر  ــد. وزی ــل کن ــکلش را ح ــا مش ت
ــش  ــه آرام ــان را ب ــع، ایش ــا تواض ب
دعــوت کــرد و بــه رییــس دانشــگاه 
دســتور داد تــا مشــکل او را پیگیــری 

ــد. نمای

خیلــی اوقــات مشــاهده شــده هنــگام ســفر معاونیــن 
ــک  ــران کل ی ــی مدی ــا حت ــور، وزرا و ی ــس جمه رئی
ــا شهرســتان کاروانــی  ــه یــک اســتان ی ــه ب وزارتخان
ــای  ــین ه ــر ماش ــوار ب ــن س ــئولین و محافظی از مس
شاســی بلنــد و مــدل بــاال در خیابان هــا رژه می رونــد 
تــا جایــی کــه در مــواردی تمــام خیابان هــای منتهــی 
بــه فــرودگاه یــا محــل اســتقرار و یــا جلســات از روز 
ــرل  ــی کنت ــی و انتظام ــن نظام ــط ماموری ــل توس قب

مــی شــود. 
ــت  ــده اس ــدر آزاردهن ــون آنق ــگ  نامیم ــن فرهن ای
کــه مــردم از خــود می پرســند بعــد از انقــاب 
ــود مســئولین از جنــس مــردم باشــند،  ــرار نب مگــر ق
ــرا  ــرای چیســت؟ و چ ــه تشــریفات ب ــن هم ــس ای پ
خودشــان را تافتــه ای جــدا بافتــه مــی داننــد؟ امــروز 
ــی  ــه فزون ــئولین رو ب ــوع مس ــن ن ــداد ای ــه تع اگرچ
اســت ولــی هنــوز هســتند مدیرانــی کــه اســیر ایــن 
ــه  ــه ای ک ــه جمع ــع و ائم ــده اند. از مراج ــا نش بازی ه
ــد  ــد می کنن ــازار خری ــی، در ب ــچ محافظ ــدون هی ب
ــان  ــا کمتریــن تشــریفات در می ــا مســئولینی کــه ب ت

ــد.  ــور می یابن ــردم حض م
وزیــر فعلــی علــوم را شــاید بتــوان یکــی از اســتثنائات 
وارد بــر آن شــبه قاعــده شــوم دانســت و آنــان کــه از 
نزدیــک در جریــان ســفر اخیــر وی بــه یــزد بودنــد، 
ــار  ــتا در رفت ــن راس ــددی در ای ــده متع ــکات آموزن ن
ــانه ها  ــه در رس ــا ک ــن روزه ــد. ای وی مشــاهده کردن
از  متعــددی  نمونه هــای  اجتماعــی  شــبکه های  و 
مانــور اشــرافیت مســئولین منتشــر می شــود بــه نظــر 
می رســد عدالــت آن اســت کــه رفتارهــای مردمــی و 
بــه دور از تفاخــر ســایر مســئولین هــم گوشــزد شــود 
ــر در  ــته تحری ــه رش ــا ب ــن مبن ــر ای ــته ب ــن نوش و ای

آمــده اســت.
وقتــی وزیــر علــوم در فــرودگاه یــزد از هواپیمــا پیــاده 
شــد، بــدون توجــه بــه تنهــا محافــظ خــود بــا همــه 
احوال پرســی و روبوســی کــرد و ســوار بــر مینی بــوس 
ــا  بــدون ایــن کــه حتــی یــک ماشــین شاســی بلند ی
ــکده  ــرف دانش ــه ط ــد ب ــکورت کن ــی او را اس معمول
معمــاری دانشــگاه یــزد حرکــت کــرد. پــس از 
ــگ راهــی  ــر، بی درن ــاز شــد و وزی ــت نم ــد، وق بازدی
ــره شــد و در صــف دوم قامــت بســت.  مســجد حظی
ــد  ــرار ش ــوع تک ــن موض ــم همی ــردای آن روز ه ف
و البتــه بعــد از تمــام شــدن دو نمــاز بافاصلــه 
ــارش  ــرد و کن ــک ک ــه او نزدی ــود را ب ــخصی خ ش
نشســت. همیــن کــه محافــظ نزدیــک شــد تــا مانــع 
ــه او  ــه کاری ب ــرد ک ــاره ک ــظ اش ــه محاف ــود ب ش
نداشــته باشــد. آن فــرد کــه یکــی از اســاتید دانشــگاه 
بــود کــه بــس از دادن نامــه ای، مشــکل خــود را بــه 

ــح داد. ــی توضی راحت
وزیــر بعــد از نمــاز بــه همــراه تعــدادی از نمازگــزاران 
بــه غذاخــوری رفــت و مثــل یــک فــرد عــادی همــراه 
ــت و  ــا نشس ــی از میزه ــت یک ــان پش ــایر مهمان س
ــس از دادن  ــا پ ــتند ت ــارش نشس ــم کن ــدادی ه تع
ناهــار بــه دیگــران بــرای او هــم ناهــار بیاورنــد. اتفاقــًا 
ــد. پــس از ناهــار، یکــی از  ــار او نبودن همراهانــش کن
ــاد و ســر  ــا فری ــزد ب ــدان بازنشســته دانشــگاه ی کارمن
و صــدا از وزیــر خواســت تــا مشــکلش را حــل کنــد. 
وزیــر بــا تواضــع، ایشــان را بــه آرامــش دعــوت کــرد 

ــتور  ــگاه دس ــس دانش ــه ریی و ب
تــا  داد 
او  مشــکل 
ــری  را پیگی

ــد. نمای

وزیــر متعاقــب بازدیــد از چنــد طــرح در دانشــگاه یــزد 
بــه همــراه چنــد نفــر ســوار مینــی بــوس شــد و بــاز 
ــمت اردکان و  ــه س ــکورتی ب ــه اس ــچ گون ــدون هی ب
میبــد حرکــت کــرد. جالــب ایــن کــه معمــوال در ایــن 
طــور ســفرها همــراه تمــام وزرا، اســتاندار یــا حداقــل 
ــرای همــه  ــد امــا ب ــان او حضــور دارن یکــی از معاون
ــود کــه چــرا در معیــت وزیــر علــوم، حتــی  ســوال ب
ــدارد؟!  ــور ن ــز حض ــتانداری نی ــرکل از اس ــک مدی ی
ــن  ــم از ای ــه ای ه ــن گای ــر اینکــه او کمتری و جالبت

موضــوع نکــرد.

وقتــی وزیــر بــه دانشــگاه میبــد رســید، ابتــدا بــر ســر 
گلــزار شــهید گمنــام حاضــر شــد و فاتحــه ای خوانــد. 
ــود و  ــده ب ــتقبال از او آم ــرای اس ــادی ب ــت زی جمعی
ــی  ــت داد و احوال پرس ــادی دس ــداد زی ــا تع ــز ب او نی
کــرد و ســپس بــه ســمت خوابــگاه خواهــران 
ــس از  ــد. پ ــاح کنن ــا را افتت ــا آنج ــرد ت ــت ک حرک
افتتــاح خوابــگاه وقتــی وزیــر از کنــار دانشــجویان رد 
ــا  ــا آنه ــت و گاه ب ــک می گف ــا تبری ــه آنه ــد ب می ش

ــچ  ــدون هی شــوخی می کــرد؛ دانشــجویان هــم ب
ــد. ــس می انداختن ــا او عک ــب ب ــی مرت مانع

ــه ســمت مینــی بــوس حرکــت  ــر ب وقتــی وزی
کــرد، ناگهــان دانشــجویی از میــان انبــوه 
خصــوص  در  و  زد  صــدا  را  او  جمعیــت 
ــدادی  ــرد. تع ــراض ک ــا اعت ــی کمبوده برخ
ــا  ــه اینج ــد ک ــراض کردن ــان اعت از همراه
ــا  ــر ب ــا وزی ــت ام ــا نیس ــن حرفه ــای ای ج
ــای  ــا ج ــه ج ــه هم ــه ک ــن جمل ــن ای گفت
ــمت  ــه س ــت، ب ــدای دانشجوس ــنیدن ص ش
شــنید.  را  او  حرفهــای  همــه  و  آمــد  او 

ــه  ــان نســبت ب ــی همراه برخ
دانشــجو  آن  انتقــادات 

بودنــد  معتــرض 
امــا وزیــر برخــی 

را  درخواســتها 
ــت و  ــق دانس ح

قــول پیگیــری 
داد و برخــی 
را  دیگــر 

داد.  جــواب  فی المجلــس 
پــس از آن دانشــجوی دیگــری بــه برخــی کمبودهــا 
اشــاره کــرد و درخواســت هایی را مطــرح نمــود و در 
مــورد ایشــان هــم بــا ســعه صــدر بــه همیــن شــکل 
عمــل کــرد و ســپس ســوار ماشــین شــد و بــه ســمت 
ســالن جلســات حرکــت کــرد. بعــد از جلســه وقتــی 
ــان  ــت، از می ــاال می رف ــوس ب ــی ب ــای مین از پله ه
جمعیــت اســتقبال کننــده دانشــجویی ایشــان را صــدا 
زد. برخــی برآشــفته شــدند کــه وزیــر در یــزد جلســه 
ــد کــه االن چــه وقــت  ــه آن دانشــجو تاختن دارد و ب
حــرف زدن اســت کــه ایشــان ســریع از پله هــا پاییــن 
آمــد و بــه حرفهــای دانشــجو کــه قــدری هــم تنــد 
ــق  ــل ضی ــه دلی ــت ب ــوش داد و از او خواس ــود گ ب

وقــت هــر چــه مانــده بنویســد و برایــش بفرســتد.
ــت و  ــد رف ــرد و او از میب ــت ک ــر حرک ــوس وزی مینی ب
خاطــره خوشــی از رفتــار مردمــی و بــه دور از آالیــش 
یــک مســئول را در ذهــن حاضــران بــر جــای گذاشــت. 
ــش  ــن ســطور، پی ــدن ای ــد از خوان ــاید مخاطــب بع ش
ــراز انقــاب، اینهــا  خــود بگویــد از یــک مســئول در ت
حداقــل انتظــار اســت. ایــن توقــع، کامــا صحیح اســت 
امــا وقتــی بــا مــواردی کــه در صــدر ایــن مطلب اشــاره 
شــد مواجــه می شــویم و بــه یــاد می آوریــم کــه فــان 
معــاون رییس جمهــور چطــور بــا خــدم و حشــم زیــاد، آه 
مــردم را برمی انگیخــت و فــان وزیــر چطــور در برابــر 
اعتراضــات مردمــی رو بــه توهیــن و تحقیــر مخاطبــش 
مــی آورد و آن وزیــر دیگــر در مواجهــه بــا فــان 
ــت  ــد، آن وق ــورد می کن ــده برخ ــدر زنن ــگار چق خبرن
ــادگی و ادب  ــن س ــه ای ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ب
دکتــر منصــور غامــی، وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات 
ــن  ــرای الگوگرفت ــت و ب ــاس داش ــد پ ــاوری را بای و فن
ســایر مســئولین و همچنیــن اطــاع مــردم، این 

سیره را جار زد.

ناشنیده هایی شنیدنی از سفر وزیر علوم به میبد
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اولین یادواره مردمی شهید ابراهیم هادی در شهرستان میبد

بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای آخــر ســال دغدغــه 
اکثــر مدیــران بخــش دولتــی و خصوصــی انتخــاب و 
تهیــه هدایــای نــوروزی اســت تــا جــدا از انتظاراتــی 
ــن  ــرای دادن ای ــا ب ــش ه ــن بخ ــه از ای ــه همیش ک
ــد  ــی از واح ــی تبلیغ ــه نوع ــی رود، ب ــا م ــوع هدای ن
صنعتــی و یــا جاذبــه هــای توریســتی، گردشــگری و 

میــراث تاریخــی میبــد نیــز انجــام شــود.
متاســفانه طبــق معمــول همــه ایــن ســال هایــی کــه 
بــه یــاد داریــم، اولیــن و پیــش رو تریــن گزینــه ای 
کــه بــه راحتــی ســفارش داده و تحویــل مــی شــود، 

»ســالنامه یــا سررســید« مــی باشــد.
ــی و  ــد صنعت ــا واح ــد ه ــود ص ــه وج ــه ب ــا توج ب
تولیــدی در اســتان یــزد، قطعــًا آمــار قابــل توجهــی 
ســالنامه چــاپ مــی شــود کــه معمــوال در خانــه هــر 
کــدام از مــا تعــدادی از آنهــا در حــال خــاک خــوردن 
اســت و اصــوال بــه غیــر از مــواردی خــاص، 

ــول  ــوع محص ــن ن ــی از ای ــل توجه ــتفاده قاب اس
ــی اســت کــه حجــم  نمــی شــود. ایــن در حال

ــد کاغــذ  ــرای تولی ــل توجهــی درخــت ب قاب

همیــن سررســیدها قطــع مــی شــود، سررســید هایــی 
ــه  ــا دور ریخت ــادی از آنه ــداد زی ــاله تع ــر س ــه ه ک

مــی شــوند.
ــط زیســت  ــق گزارشــات ســازمان حفاظــت محی طب
بــرای تهیــه هــر ُتــن کاغــذ بایــد 17 درخــت تنومنــد 

از درختــان ارزشــمنِد روی زمیــن کاســته شــود.
ــای  ــا ابزاره ــروزه ب ــه ام ــت ک ــم اینجاس ــوال مه س
مدرنــی ماننــد گوشــی هــای تلفــن همــراه بــا انــواع 
ــاداور  ــه هــای ی ــرداری و برنام ــات یادداشــت ب امکان

و و تقویــم آیــا  سررســید  هــم  بــاز 
مه  لنا ننــد ســا ما

شــته  گذ

اســتفاده مــی شــود؟ و آیــا جایگزیــن بهتــری بــرای 
نــدارد؟ ســالنامه وجــود 

در ایــن میــان افــرادی بــا دغدغــه هــای فرهنگــی و 
آگاه بــه ایــن ظرفیــت عظیــم پنهــان قــرار دارنــد کــه 
ــه  ــه دادن یافت ــرای هدی ــه مناســبی ب ــاب را گزین کت
ــید  ــای سررس ــه ج ــاب ب ــدای کت ــد اه ــد و معتقدن ان
مــی توانــد بــه توســعه فرهنــگ کتابخوانــی بیانجامــد 
و در شــرایط رکــود فعلــی صنعــت نشــر بــه اقتصــاد 
ــا  ــر ب ــد. از ســوی دیگ ــز کمــک کن ــن بخــش نی ای
اهــدای کتــاب، مــردم نیــز بــه مطالعــه تشــویق مــی 

شــوند.

 مقــام معظــم رهبــری در اهمیــت کتــاب و کتابخوانی 
ــی فرمایند: م

ــای  ــه نهاده ــه و هم ــراد فرهیخت ــه اف ــه هم » وظیف
فرهنگــی کشــور اســت کــه در اشــاعه، گســترش و 
ــی  ــاب و کتابخوان ــاله کت ــتر مس ــه بیش ــت هرچ تقوی
ــنایان  ــه درد آش ــک کام، هم ــد و در ی ــام ورزن اهتم
ــرای  ــی ب ــیج همگان ــور بس ــه منظ ــان ب و دل آگاه
ــد،  ــی بپاخیزن ــاب و کتابخوان ــگ کت ــترش فرهن گس
ــه در آن،  ــد ک ــش آی ــته ای پی ــه خجس ــا هنگام ت
ــه  ــه کــس و در هم ــرای هم ــا، ب ــه ج ــاب« هم »کت
ــه وفــور یافــت شــود و مطــرح باشــد و نیــز  وقــت ب
ــرای  ــه ای ب ــچ بهان ــا، هی ــچ ج ــس در هی ــچ ک هی

ــد« ــته باش ــدن نداش ــاب نخوان کت
ــن  ــدا ای ــگ در ابت ــرورش فرهن ــر و پ ــرای تغیی ب
انــگاره هــای ذهنــی مدیــران دولتــی و خصوصی 
ــه  ــه را ب ــد و جامع ــر کن ــد تغیی ــه بای ماســت ک
ــر  ــورد نظ ــی م ــی و تعال ــد ، آگاه ــمت رش س
هدایــت کنــد .امیدواریــم امســال بــا درایــت 
و آینــده نگــری ایــن مدیــران دلســوز 
هزینــه تولیــد سررســید را بــه ســوی 

ــم . ــوق دهی ــی س ــترش کتابخوان گس

کاغذهای باارزشی که نباید هدر بروند

از صنعت تا فرهنگ ...
پیمان بیرانوند/ فیلم نامه نویس و کارگردان میبدی
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هدیه ای به مادر ...
پسرم، روزی که دنیا آمد تا روزی که از دنیا رفت، بدی 
و ناراحتی از او ندیدم. نماز اول وقت را هیچ وقت ترک 
را  عاشورا  زیارت  و  دعا  تا  نیز  نماز  از  بعد  و  نمی کرد 

نمی خواند از اتاقش بیرون نمی آمد.
عزم  بار سوم،  برای  بود،  رفته  مسافرت  به  که  پدرش 
جبهه کرد. به خاطر قولی که به پدرش داده بود قرار 
پدر  آمدن  از  قبل  ولی  نرود  جبهه  به  او  آمدن  تا  بود 
»مادر  گفتم:  احمد  به  بروم.  به جبهه  گفت می خواهم 
جان یادت نیست چه قولی به بابا دادی؟« گفت: »یادم 
هست« گفتم: »نمی گذارم بروی« گفت: »نمی گذاری؟ 
40 تا دختر را در خرمشهر زنده زنده زیرخاک کردند، من 
باید بروم جواب آن ها را بگیرم« گفتم: »کسی دیگری 
نیست که این کارها را بکند؟« گفت: »چرا هستند؛ ولی 

من هم باید بروم«
ردش  که  قران  و  آیینه  زیر  بود،  بلند  خیلی  قدش 
بگیرم.  سرش  باالی  را  دستم  نمی توانستم  می کردم، 
گفتم: »مادر جان سرت را کمی پایین تر بگیر تا بتوانم 
ببوسمت و زیر قرآن هم رد شوی« سرش را پایین آورد 
و گفت: » مادر، بیا، هر چه می خواهی مرا ببوس« وقتی 
خداحافظی کرد و رفت، خودم هم راه افتادم و به بسیج 
آمدی«  اینجا  به  »چرا  گفت:  دید  مرا  که  آنجا  رفتم. 
گفتم: »دلم تنگ می شود، برای خداحافظی آمدم« در 
آخرین لحظه که در ماشین بود، گفتم: »مادر می خواهم 
و  آورد  بیرون  ماشین  شیشه  از  را  سرش  ببوسمت!« 

دوباره بوسیدمش و رفت...
ده پانزده روز گذشته بود که نامه  نوشت. سفارش هایی 
کرده بود. شب سی ام اسفند تماس گرفت. به او گفتم: 
»امیدت بودم که به خانه بیایی« گفت: »نه مادر جان 
قبًا می گفتند که  رفقایش  از  بعضی  بیایم«  نمی توانم 
اگر احمد برگشت و شهید نشد، دیگر شهید نمی شود. 
دوستانش که برگشتند. گفتند: »احمد جبهه ماند« چند 

روز بعد خبر شهادتش را آوردند.
بعد از شهادتش زیاد خوابش را دیدم. اوایل، دو ماه و 
نیم شد که خوابش را ندیدم. التماس می کردم که احمد 
خودت را نشانم بده که کجا هستی! و بدنت کجاست؟ 

چون پیکرش را هنوز نیاورده بودند.
در  و  بود  شده  دوچرخه اش  سوار  که  دیدم  خواب  در 
کوچه می رفت. گفتم: »مادر خیلی می خواستم ببینمت« 
پیاده شد و دیدمش و باز رفت. دوباره تا چند ماه خوابش 
خواب  »می خواهم  گفتم:  نبی پور  آقای  به  که  راندیدم 
آن ها  کرد.  سفارش هایی  هم  ایشان  ببینم«  را  پسرم 
یک  اینکه  تا  بودم.  فکرش  در  مدام  و  دادم  انجام  را 
روز بعد از برگشت از روضه به خانه آمدم و بعدازظهر 
که  خواب  خوابیدم.  و  کنم  استراحت  کمی  خواستم 
گفتم:  در  دم  آمد  کسی  و  شد  باز  اتاق  درب  رفتم 
نیستم«  »محمدحسین  گفت:  تویی؟«  »محمدحسین؟ 
نیستم«  هم  »ابوالفضل  گفت:  »ابوالفضل؟«  گفتم: 
گفتم: »کی هستی شما؟« گفت: »مادر احمدم! احمد« 
آغوشش  در  و  نشست  کنارم  احمدم  گفت  همین که 
گرفتم و بنا کردم به بوسیدنش. گفتم: »کجایی مادر که 
این قدر داد می زنم و جوابم را نمی دهی« گفت: »مادرم، 

کربا هستم. برای خودم و شما زیارت می کنم«
گفتم: »آنجا، چه می خوری مادر؟« چیزی دستش بود 
»این  بست. گفت:  را  دستم  و  گذاشت  دستم  که کف 
شام ماست مادر!« و رفت. با گریه و ناله از خواب بیدار 
را گرفتند. تاش کردند  اطرافم  آمدند  شدم. بچه هایم 
تربت  از  تکه هایی  کردم  باز  که  را  مشتم  کنند.  آرامم 

سیدالشهدا در دستم بود ...

شهید 

احمدغفوری  پورفیروزآبادی
 

هب روایت مارد

ــا  ــی آق ــه. عل ــوی آین ــاد ت ــمم افت ــه چش ــک لحظ ی
داشــت نگاهــم می کــرد. خجالــت کشــیدم. زود 
ــن  ــم. ای ــن انداخت ــرم را پایی ــدم و س ــم را دزدی نگاه
اولیــن بــاری بــود کــه علــی آقــا درســت و حســابی 
ــتین  ــت نخس ــات، روای ــن جم ــد«. ای ــرا می دی م
لحظه هــای زندگــی مشــترک زهــرا پناهــی روا و 
ــاله ای  ــده س ــر هف ــت. دخت ــازیان اس ــی چیت س عل
کــه در آغــاز جوانــی اســت و هیــچ گاه تصــور 
ــد  ــی چن ــت زندگ ــد روای ــال ها بع ــه س ــد ک نمی کن
ماهــه اش بــا فرمانــده ی اطاعــات و عملیــات لشــگر 
کتابــی  بــه  تبدیــل  علیه الســام  انصارالحســین 
ــم«  ــتان یازده ــام »گلس ــه ن ــی ب ــذاب و خواندن ج

ــود. ش
ــم  ــم فیل ــام »خاطرات ــا ن ــاب ب ــت کت ــل نخس فص
ــکاری  ــا ابت ــنده ب ــود. نویس ــاز می ش ــود«، آغ می ش
ــه خــرق عادتــی در عرصــه ی روایــت  زیبــا دســت ب
زده اســت و بــا ظرافتــی هنرمندانــه داســتان زندگــی 
مشــترک زهــرا پناهــی روا و شــهید علی چیت ســازیان 
را از پایــان مــادی زندگی مشــترک و شــهادت شــهید 
ــنده  ــکار نویس ــن ابت ــد. همی ــاز می کن ــوار آغ بزرگ
ــده اســت  ــاب ش ــتر کت ــه بیش ــت هرچ ــث جذابی باع
ــا هجومــی  ــاب ب ــده را در آغازیــن فصــل کت و خوانن
ــه  ــی ک ــد، در جای ــه می کن ــات راوی مواج از احساس
ــد  ــت و مانن ــا آورده اس ــه دنی ــود را ب ــد خ راوی فرزن

از  پــس  زنــی  هــر 
زایمــان بیشــترین نیــاز 
حمایتــی  و  عاطفــی 
همســرش  بــه  را 
ــه  ــان ب ــا ناگه دارد، ام
کــه  مــی آورد  یــاد 
ــی وهفت  ــوهرش س ش
ــه ی  ــل در منطق روز قب
ــده  ــهید ش ــاووت ش م
اســت و بایــد بــدون 
او  فیزیکــی  حضــور 
ــا تنهــا  زندگــی اش را ب
یــادگارش ادامــه دهــد.

آغازی بر پایان
ــاب  فصــل نخســت کت
»خاطراتــم  نــام  بــا 
می شــود«،  فیلــم 
می شــود.  آغــاز 
ــکاری  ــا ابت ــنده ب نویس
زیبــا دســت بــه خــرق 

عادتــی در عرصــه ی روایــت زده اســت و بــا ظرافتــی 
هنرمندانــه داســتان زندگــی مشــترک زهــرا پناهــی روا 
و شــهید علــی چیت ســازیان را از پایــان مــادی 
ــاز  ــوار آغ ــهید بزرگ ــهادت ش ــترک و ش ــی مش زندگ
ــت  ــث جذابی ــنده باع ــکار نویس ــن ابت ــد. همی می کن
ــده را در  ــت و خوانن ــده اس ــاب ش ــتر کت ــه بیش هرچ
ــات  ــی از احساس ــا هجوم ــاب ب ــل کت ــن فص آغازی
ــد  ــه راوی فرزن ــی ک ــد، در جای ــه می کن راوی مواج
ــی  ــر زن ــد ه ــت و مانن ــا آورده اس ــه دنی ــود را ب خ
ــی  ــی و حمایت ــاز عاطف ــان بیشــترین نی ــس از زایم پ
را بــه همســرش دارد، امــا ناگهــان بــه یــاد مــی آورد 
ــه ی  ــل در منطق ــی وهفت روز قب ــوهرش س ــه ش ک
ــور  ــدون حض ــد ب ــت و بای ــده اس ــهید ش ــاووت ش م
ــادگارش ادامــه  ــا تنهــا ی فیزیکــی او زندگــی اش را ب

ــد. ده

نگاه زنانه ی منحصر به فرد
در کنــار تمــام جذابیت هــا و حــوادث تلــخ و شــیرینی 
ــان  ــازیان و همسرش ــهید چیت س ــی ش ــه در زندگ ک

ــال  ــنده در انتق ــارت نویس ــد از مه ــود دارد، نبای وج
ــاز  ــد. بهن ــل ش ــب غاف ــه مخاط ــه ب ــات زنان احساس
ضرابــی زاده توانســته اســت دقــت در جزئیــات و 
توصیــف کامــل احساســات یــک دختــر، یــک 
همســر و یــک مــادر را در لحظــه لحظــه ی حــوادث 
ــاب  ــان کت ــی مخاطب ــه خوب ــد و ب ــظ کن ــاب حف کت
را از ابتــدا قدم به قــدم بــا خانــم زهــرا پناهــی روا 
همــراه ســازد. نویســنده بــه خوبــی توانســته اســت از 
ــاب  ــود و راوی کت ــه ی خ ــرد زنان ــگاه منحصــر به ف ن
ــتفاده  ــب اس ــداری مخاط ــس همذات پن ــاد ح در ایج
کنــد و توأمــان عشــق زمینــی و آســمانی را در فرمــی 
مناســب توصیــف کنــد. کتابــی کــه در ابتــدا بــا یــک 
ــی مخاطــب را همــراه می ســازد هرچــه  عشــق زمین
ــن  ــا، ای ــه شــکلی زیب ــک می شــود ب ــا نزدی ــه انته ب

ــد. ــدل می کن ــمانی ب ــقی آس ــه عش ــق را ب عش
نقطــه ی اوج کتــاب جایــی اســت کــه پیکــر شــهید را 
بــرای مصــون مانــدن از گزنــد منافقیــن، تــا قبــل از 
ــود  ــداری می ش ــهر نگه ــرون از ش ــپاری در بی خاکس
ــه  ــار ب ــرای نخســتین ب ــازیان ب ــواده ی چیت س و خان
دیــدن پیکــر شــهید می رونــد: »خیابــان بــی انتهــا را 
بــه ســرعت طــی کردیــم. کســی چیــزی نمی گفــت. 
همــه بــا بهــت و ســکوت از پشــت شیشــه های 

بــه  زمین  هــای پوشــیده از بــرف ماشــین 
ــی  ــم. کم ــگاه می کردی ن
بعــد، تــه آن خیابــان، 
پیــدا شــد،  کانتینــری 
پشــت کامیونــی بــزرگ. 
چنــد ماشــین پاتــرول 
ــرش  ــم دور و ب ــپاه ه س
ــد  ــود. چن ــارک شــده ب پ
نفــر از آمبوالنــس پیــاده 
ــوی  ــد جل ــدند و رفتن ش
از  هــم  مــا  کانتینــر. 
ــدیم.  ــاده ش ــین پی ماش
دِر یخچــال کانتینــر را 
بــاز کردنــد. تابــوت را 
حــاج  آوردنــد.  پاییــن 
صــادق بــا قــدی خمیــده 
پاییــن  شــانه  های  و 
ــا  ــت. آق ــو رف ــاده جل افت
ناصــر دویــد و تابــوت 
گرفــت.  آغــوش  در  را 
ــه  ــتم را گرفت ــادر دس م
ــاز  ــوت را ب ــود. دِر تاب ب
ــم  ــوره خان ــد. منص کردن
قربانــت  »الهــی  نالیــد: 
بــرم! مــادرت بمیــره علــی! دیشــب اینجــا خوابیــدی 
عزیــزم!...« همــه بــه گریــه افتادنــد. مــادر بــه 
هق هــق افتــاد. بی اعتنــا بــه کســانی کــه دور و 

برمــان ایســتاده بودنــد گریــه می کــردم.«

در تقریــظ مقــام معظــم رهبــری بــر کتــاب 
»گلســتان یازدهــم« آمــده اســت:

این روایتی شـورانگیز اسـت از زندگی سراسـر جهاد و 
اخـاِص مـردی کـه در عنفوان جوانی بـه مقام مردان 
الهـی بـزرگ نائـل آمـد، و هـم در زمین و هـم در مأل 

اعلـی به عـّزت رسـید .. هنیئًا له.
راوی -شـریک زندگـی کوتـاه او- نیـز صـدق و صفـا 
و اخـاص را در روایـت معصومانـه ی خـود بروشـنی 

نشـان داده اسـت.
در ایـن میـان، قلـم هنرمنـد و نـگارش آکنـده از ذوق 
و لطـف نویسـنده اسـت کـه بـه ایـن همه، جـان داده 

ست. ا
 آفرین بر هر دو بانو؛ راوی و نویسنده ی کتاب ...

کتاب »گلستان یازدهم« خاطرات سردار علی چیت سازیان به روایت زهرا پناهی روا

روایتی منحصر به فرد از زندگی یک فرمانده بزرگ

حجت االسام والمسلمین مسلم زارع

پرزد دلم دوباره به حال و هوایتان
بانو اجازه! شعر بگویم برایتان؟

مشکات نور هستی و باقی تالوئند
زیبا سروده است شما را خدایتان
دیگر غریبه اند برایم جهانیان

از لحظه  ای که گشت دلم آشنایتان
گلبرگ های چادرتان مهر خورده است
خاکم به سر چه آمده بر جای جایتان؟

صلی علیک یا ابتا ! »وا محم مدا«
آمد ولی  بریده  بریده  صدایتان

نفرین به دسته های غافی که باز کرد
از دستهای همسرتان، دستهایتان  
 تا گر گرفت صفحه قرآن سینه ات
آتش گرفت شعله شعرم برایتان :

درب بهشت سوخت، جهنم بلند شد
بال فرشتگان روی این در سپند شد

 آتش که شعله شعله تنش را مرور کرد
ناگه شراره ای زد و از در عبور کرد

تا ریسمان جهل به دستان عقل بست،
شیطان کتاب غربت او را قطور کرد

پیکار چکمه و در و مادر خدای من! ...
بر روی چادرش گل میخک ظهور کرد 

طاقت نداشت حیدر ازین در گذر کند
حرفی پیمبرانه دلش را صبور کرد 

فضه بیا که عاقبت افتاد از نفس
تا دید می برند علی)ع( را ازین قفس

حتی خطوط پیرهنش درد می کند،
وقتی تمامی بدنش درد می کند

دیوار می کند کمکش راه می رود
پیداست پای آمدنش درد می کند

هر قدر هم که بگذرد از ماجرا هنوز،
قلب شکسته حسنش درد می کند

مثل پرنده ای که پرش را شکسته اند،
هر لحظه بال و پر زدنش درد می کند

کوتاه می کنم غم او را که بیش از این
ترسم که آسمان بگذارد به سر زمین

 
حاال علی )علیه السام( کناره قبری نشسته است

بغضی میان سینه او دست بسته است
مردی که روی دوش پیمبر بلند شد
حاال دوگام رفته نرفته نشسته است
دنیا چرا به سینه این شعر میخ زد؟

دنیا نگفت همسر این مرد خسته است؟
بس میکنم ادامه ی این غم نگاره را
زیرا عزای مادر پهلو شکسته است...

رازی که در سکوت جهان بود و پا گرفت
دیدی چگونه مادر ما را ز ما گرفت؟
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پرخشه هایی از زبان فارسی

وندپژوهی »چم«
دکتر ابوالفضل امامی میبدی

دبیر ادبیات فارسی مجتمع شهید باهنر در رم/ ایتالیا

اگـر شـگرفی و شـکوه واژه هایـی چـون »پرخشـه« را 
مـی  سـوگند  مـان  زبـان  اسـتواری  بـه  می دانسـتیم، 
خوردیـم. بـه راسـتی چه کسـی زبـان زایـا )اشـتقاقی( و 
پیونـد پذیـری فارسـی را در دهـان مـان نهـاد؟ »َخلـق 
گفتـارش  آفریـد؛  را  انسـان  الَبیـان«:  َعلََّمـه  االنسـاَن، 

آموخـت. 
پیاینـد وندپژوهـی هـا، بهـره سـه دهـه توجـه بـه زبـان 
فارسـی و سـنجش ریزبینانـه بـه زبـان هـای فارسـی، 
نوشـته هـای  از  الهـام  و  ایتالیایـی  و  انگلیسـی  عربـی، 
برخـی پژوهنـدگان ارجمنـد اسـت کـه در قـواره یـک 
واکاوی نسـبتًا خـام به دوسـت داران زبان فارسـی تقدیم 

شـود. می 
پََرخَشه1؛ وندپژوهی چم

ونـدواژه »چم« در اصل، »بن مضـارع« از مصدر چمیدن 
اسـت. چـم بـه معنای راسـت و کشـیده اسـت. ایـن معنا 
را مـی تـوان در کاربردهای پیشـوندی و پسـوندی زیبای 

ایـن واژه دید:
 1. خم و چم: کج و راست.

2. چـم + ران؛ چمـران: کسـی که راسـت و مسـتقیم می 
راند؛ روحش شـاد.

3. چـم + دان؛ چمـدان: جایـی کـه چیزهـا را مـی تـوان 
بـه گونـه راسـت و بـدون خـم و تـا شـدن، در آن نهـاد؛ 
چمـدان در برابـر بقچه اسـت )پارچه ای کـه چیزها را در 
آن مـی گذاشـتند و قاعدتـًا چیزها تا می خوردنـد و چهار 
گوشـه پارچـه را بـاال می آوردنـد و بـه هم گره مـی زدند. 

بنابرایـن چـم دان در اصـل، جامـه دان نبوده اسـت.
4. پـر + چـم؛ پرچـم: »پـر«ی کـه چـم یعنـی راسـت و 

است. کشـیده 
۵. چـم + وش: حیوانـی کـه سـرش را سـیخ و سـرکش 
نگـه مـی دارد و در برابـر فرمـان راکـب، انعطافی نشـان 

دهد. نمـی 
6. چمیـدن: راه رفتنـی حیوانی مثل آهو در بیشـه با »سـر 
و سـینه کشـیده«. این گونـه راه رفتن، همـراه با خرامش 

و عشـوه و ناز است.
7. چـم + ان؛ چمـان: چـم بُـن مضـارع از چمیـدن کـه 
وقتـی بـا »ان« بیاید، قیـد حالت می سـازند، مثل خندان 
راسـتوار  و  افراشـته  یعنـی  »َچمـان«  بنابرایـن  روان؛  و 

)مجـازاً یعنـی همـاره بـا خرامـش و نـاز(.
8. چـم + میـان ونـد »ا« بـرای سـاخت حاصـل مصـدر: 
چـام )چامـه( شـعری کـه برافراشـته و برجسـته و دلربـا 

اسـت و بـه ترانـه و نعمـه مـی انجامـد.
9. چـم + ن؛ چمـن: چـم بـن مضـارع بـه اضافه پسـوند 
»ن« کـه یکـی از پسـوندهای »همـراه«ی اسـت: َچمن: 
یعنـی سـبزه همـراه بـا افراشـتگی و مجـازاً همـراه بـا 
خرامـش؛ نـه سـبزه خمـان و در هـم پیچیـده. بنابرایـن 
معنـای »سـرو چمـان مـن چـرا میل چمـن نمـی کند«؛ 
یعنی سـرو راسـتوار و افراشـته )و ناز( من چـرا میل چمن 

)سـبزه هـای راسـتوار و نـاز( نمـی کند؟
10. چـم+ پـا + تمـه )احتمـاال چـم پـا تنـه بـوده اسـت: 
چمپاتََنـه(: نوعـی نشسـتن که پـای انسـان در آن حالت، 
چـم )صـاف( اسـت )چمپـا( و تنه نیـز همین حالـت دارد؛ 
سـرپا نشسـتن؛ در ایـن حالـت از نشسـتن، کـف پاهـا بر 
زمیـن اسـت، و زانوها در بغـل و کمر تقریبـًا حالت صاف 

دارد.
امـروزی:  )در گویـش میبـدی  بِـه؛ َچمبـه:  11. چـم + 
ُچمبـه( َچـم بِـه= چمبـه )در گویـش میبـدی امـروزی: 
ُچمبِـه( زدن برای راسـت و درسـت کردن کسـی که چم 

بـودن برایـش بِـه از کـژ بودن اسـت.
12. َچـم )در گویـش میبـدی: ُچم( یعنی راسـت و خوش 
تـراش. مثـا میگوینـد: چیـز ُچمی نیسـت؛ یعنی راسـت 

وار و خوشـتراش و نازی نیسـت.
- فرهنـگ لغـت هـای بزرگـی فارسـی نیـز واژه »چـم« 
را بـه درسـتی معنـا نکـرده انـد و گاهـی دقیقـًا واژگـون 

معنـا کـرده اند.

ادامه دارد ...

رهبـر حکیم انقاب اسـامی بـا صدور »بیانیـه ی گام دوم انقـاب« و بـرای ادامه ی این 
راه روشـن، به تبیین دسـتاوردهای شـگرف چهار دهه ی گذشـته پرداختـه و توصیه هایی 
اساسـی به منظـور »جهاد بزرگ برای سـاختن ایران اسـامی بـزرگ« ارائـه فرموده اند. 
در ادامـه، یادداشـت آقای احسـان صالحی تحلیلگر مسـائل سیاسـی و از فعـاالن حوزه 
رسـانه می آیـد، کـه ایـن بیانیـه را از جنبـه ی موضـوع »تغییرات نسـلی جامعـه ی ایران 
و اهمیـت خطـاب قـرار دادن جوانان توسـط رهبـری« مورد تحلیل و بررسـی قـرار داده 

است.

 برآمدن یک نسـل مؤمن، مسـتقل، 
اسـتکبار،  ضـد  دانش پـژوه،  آزاد، 
فسـاد،  بـا  مبـارز  و  عدالت خـواه 
کابـوس ترامـپ و نتانیاهو و اخاف 
اسـت.  متحدانشـان  و  اسـاف  و 
»جـوان ایرانـی«، همـان خاکریزی 
اسـتحکام،  بـا  بایـد  کـه  اسـت 
دانایـی و توانایـی، آرزوی ائتـاف 
ضـد بشـری را نقـش بـر آب کند.

پرونده »گام دوم انقاب«

خاکریزی به نام »جوان ایرانی«

 امید دشـمن بـه تغییرات نسـلی و فرهنگی 
ایران در 

تیرمـاه سـال 94 و پـس از توافق بر سـر برجـام، یکی 
از محورهـای نقـد آن در داخـل آمریـکا، بندهایـی از 
بـه  کـه  بـود  برجـام«  بـه »غـروب  توافـق موسـوم 
ایـران اجـازه مـی داد پـس از توقفی حـدوداً 10 سـاله 
در بخش هایـی از برنامـه ی هسـته ای، مجـدداً فعالیت 
مقام هـای  پاسـخ  گیـرد.  سـر  از  را  بخش هـا  آن  در 
وقـت آمریـکا بـه ایـن انتقادهـا، پاسـخ های فنـی یـا 
سیاسـی نبـود، جنـس پاسـخ های آن هـا »فرهنگـی و 
اجتماعـی« بـود. مقام هـای آمریکایـی آشـکارا ابـراز 
سـال،   10 ایـن  از  پـس  کـه  می کردنـد  امیـدواری 
جامعـه ی ایرانـی جامعـه ای متفـاوت از امـروز خواهـد 
بـود؛ یعنـی اگـر امـروز مـا بایـد بـا آن هـا بـر سـر باز 
بجنگیـم،  هسته ای شـان  پیچ ومهره هـای  کـردن 
تغییـرات نسـلی و فرهنگـی در ایران به سـمتی اسـت 
کـه تـا 10 سـال دیگـر، آن هـا اساسـًا تمایلی بـه این 

جنبه هـا نخواهنـد داشـت.
همـان  آمریـکا  وقـت  رئیس جمهـور  اوبامـا  بـاراک 
روزهـا در مصاحبـه ای، آرزوی خـود دربـاره ی »تغییـر 
سـیرت جمهـوری اسـامی« به دسـت نسـل جدید را 
این گونـه بـه زبـان آورد: »در داخـل ایـران بایـد گذار 
صـورت بگیـرد، حتـی اگر تدریجی باشـد؛ گـذاری که 
طـی آن درک شـود کـه شـعار »مـرگ بر آمریـکا« و 
انـکار هولوکاسـت از سـوی رهبـران ایـران، و تهدیـد 
حـزب اهلل  بـه  اسـلحه  دادن  و  نابـودی  بـه  اسـرائیل 
-گروهـی کـه در فهرسـت تروریسـتی قـرار دارد- و 
کارهایـی از ایـن دسـت، از ایـران، در چشـم بخـش 
اعظـم جهانیـان، کشـوری طردشـده می سـازد. و امید 
مـن این اسـت کـه چنیـن اتفاقـی بیفتد. چنیـن امری 
نیازمنـد تغییر در سیاسـت و رهبری ایران اسـت. تغییر 
طـرز فکـر در زمینـه ی رویکرد ایران بـه بقیه ی جهان 
و رویکردشـان بـه کشـورهایی مثل ایـاالت متحده. و 
شـاید همیـن نسـل جدید باشـد کـه بتواند ایـن امر را 

کند«  محقـق 
دشـمِن ایـراِن مسـتقل و پیشـرفته، در همـه ی ایـن 
سـال ها امیـدوار بـوده و هسـت کـه کاری را کـه او 
نتوانسـته در میـدان نبردهای سـخت و نیمه سـخت با 
جنـگ و تحریـم و ترور به سـرانجام برسـاند، از طریق 
»نفـوذ نـرم فرهنگـی« و »تغییـر بـاور و رفتـار«، بـه 
دسـت خـود جوانان ایران انجام شـود و جـوان ایرانی، 
کشـورش و دنیـا را آن گونه ببینـد و بخواهد که رئیس 
کاخ سـفید می خواهـد. محـل اصلی نزاع، هسـته ای و 
موشـک نیسـت، محـل اصلـی فکـر و مغزافـزار جوان 
ایرانـی اسـت. اسـتعمار فرانـو، مایل تـر اسـت قلـب و 

مغـز جوانـان یـک کشـور را تسـخیر کند تا زمینشـان 
را...

انتظار رهبری از جوانان
تاریخی شـان،  بیانیـه ی  در  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
نزدیـک بـه 40 بـار از »جـوان ایرانـی« نـام بردنـد و 
در 20 مـورد از آن، امیـد و اعتمـاد خـود را نثار جوانان 
یـک  برآمـدن  کردنـد.  مقتـدر  ایـران  آینده سـازان  و 
نسـل مؤمـن، مسـتقل، آزاد، دانش پژوه، ضد اسـتکبار، 
و  ترامـپ  کابـوس  فسـاد،  بـا  مبـارز  و  عدالت خـواه 
نتانیاهـو و اخـاف و اسـاف و متحدانشـان اسـت. 
»جـوان ایرانـی«، همـان خاکریـزی اسـت کـه بایـد 
بـا اسـتحکام، دانایـی و توانایـی، آرزوی ائتـاف ضـد 

بشـری را نقـش بـر آب کنـد.
نسـل جـوان تربیت شـده ی انقـاب در این 40 سـال، 
کابـوس هر روزه ی دشـمناِن ایران بوده اسـت؛ چه آن 
روز کـه در دفـاع مقـدس و در واقـع در جنـگ جهانی 
علیـه ایران حتـی اجازه نداد یک وجب از خاک کشـور 
بـه دسـت اجنبـی بیفتد، چـه در جهاد علمی و سـرآمد 
کـردن کشـور در جهـان، چـه در مبـارزه ی فرهنگـی 
و روزبـه روز ُپرشـورتر کـردن مناسـک و مراسـم های 
دینـی و ایسـتادگی مقابل هجوم فرهنگـی، چه در اوج 
گرفتـن فکـری و عملـی و پس زدن امواج سیل آسـای 
تبلیغاتـی دشـمن کـه بـه دنبـال تبدیـل جـوان ایرانی 
بـه یـک عنصـر کوته فکـر، بـدون عمق و چشم بسـته 

بـر حقیقت اسـت.
یـک فـراز طایـی و سرشـار از امیـِد بیانیـه ی رهبـر 
انقـاب، آنجایـی اسـت کـه با یـک مقایسـه ی عینی 

نشـان می دهـد ایـراِن عزیـز آن چنـان »مقتدر« شـده 
از  زورگـو،  آمریـکای  بـا  آن  چالش هـای  کـه  اسـت 
رسـوا کـردن النـه ی جاسوسـی و تعطیلـی سـفارت 
رژیـم صهونیسـتی، بـه چالـش بـر سـر حضـور ایران 
در مرزهـای رژیم صهیونیسـتی و برچیدن بسـاط نفوذ 
نامشـروع آمریـکا از غـرب آسـیا و حمایـت ایـران از 
مجاهـدان فلسـطینی در قلـب سـرزمین های اشـغالی 
و دفـاع از پرچـم برافراشـته ی حـزب اهلّل و مقاومـت 
یـا  و  اسـت.  تبدیـل شـده  ایـن منطقـه،  در سراسـر 
آنکـه آن هـا کـه روزی اجـازه ی خریـد تسـلیحات بـه 
ایـران نمی دادنـد امـروز در مقابـل انتقـال سـاح های 

پیشـرفته ی ایـران به مقاومـت دائمًا مسـتأصلند و اگر 
روزی بـرای ضربـه به کشـور، چند عنصـر خودفروخته 
ایـران  بـا  مقابلـه  بـرای  امـروز  می کردنـد،  اجیـر  را 
مقتـدر، محتـاج ُقشون کشـی و ائتاف سـازی از ده هـا 

دولـت معانـد یـا مرعوبند.
ایـن  بـه  جامـع  نـگاه  جوانانـش  از  رهبـری  انتظـار 
پیشـرفت ها و ادامـه دادن، گسـترش و تعمیـق همیـن 
حرکـت مبـارک اسـت. رهبـر به سـان پـدری دلسـوز 
و حکیمـی کـه بالنـده شـدن جوانانـش او را بـه وجـد 
بـه  دنـدان  و  کینـه  و  حقـد  درعین حـال  و  مـی آورد 
هـم سـاییدن حسـودان از ایـن بالندگـی را نیـز بعینـه 
می بینـد، از فرزندانـش هـم انتظـار دارد کـه از مکـر 
حسـودان غفلـت نکننـد. پـدر توقـع دارد فرزنـدان و 
ایـران -همان هـا کـه قـد کشـیدن فکـر و  جوانـان 
عمـل آن هـا شـیرین ترین خاطـره ی اوسـت- صحنـه 
را درسـت و کامـل ببیننـد تـا ناامیـد نشـوند، تـا برای 
مشکاتشـان خودشـان راه حـل پیـدا کننـد، تـا اجـازه 
بهانـه ی  بـه  حسـود  روباه هـای  و  گرگ هـا  ندهنـد 
راه حـل، آینـده ی آن هـا و کشـور را تباه کننـد و راه را 

چـاه، و چـاه را راه نشانشـان دهنـد.
رهبــر انقــاب در چنــد بخــش از بیانیــه مؤکــداً یادآور 
شــده اند کــه کاســتی ها، خســارت ها، ضعف هــا، 
ــاد  ــب ایج ــروز موج ــه ام ــر آنچ ــا و ه عقب ماندن ه
ــردم اســت، ناشــی از »بی توجهــی  ــرای م مشــکل ب
ــی،  ــان انقاب ــت از جری ــاب، غفل ــه شــعارهای انق ب
ــودن  ــد نب ــادی، پایبن ــل جه ــه و عم ــتن روحی نداش
بــه ارزش هــای دینــی و تــن نــدادن بــه راه حل هــای 
ــدار و آزاده ای  ــوده اســت. هــر وجــدان بی ــی« ب داخل
اگــر در حصــار تبلیغاتــی دشــمنان ایــران نباشــد، ایــن 
ــه،  ــا روحی ــر ج ــه ه ــد ک ــق می کن ــت را تصدی واقعی
ــوده  ــای کار ب ــی پ ــادی و انقاب ــِل جه ــه و عم برنام
اســت  داده  رخ  خیره کننــده  جهش هــای  اســت، 
ــرادی  ــی و اف ــخه های تزریق ــار نس ــا گرفت ــر ج و ه
ــده ایم، کار  ــته گرا ش ــوب و وابس ــای معی ــا ذهن ه ب

ــده و لطمــه خــورده اســت. ــن مان مــردم زمی

مسـتقل،  ایـران  بـرای  انقـاب  راه  نقشـه 
مقتـدر و  پیشـرفته 

آیــت اهلل  حضــرت  هفت گانــه ی  توصیه هــای 
ــه ی راه  ــه، »نقش ــی بیانی ــش پایان ــه ای در بخ خامن
ــدر«  ــران مســتقل، پیشــرفته و مقت ــرای ای انقــاب ب
ــل و  ــای عم ــا مبن ــزء آن ه ــد جزءبه ج ــه بای اســت ک
ــای  ــال در بخش ه ــان فع ــه ی تخصصــی جوان مطالب
ــا  ــه ب ــی ک ــوان ایران ــر ج ــود. ه ــور ش ــف کش مختل
ــر بنــای  فهــم ایــن واقعیت هــای اساســی، ســنگی ب
مســتحکم ایــراِن ســرفراز می افزایــد، خــاری در 

ــت. ــانیت اس ــمنان انس ــم دش چش
 چندســالی از آرزوی اوبامــا برای اســتعمار فکر و رفتار 
جــوان ایرانــی می گــذرد؛ جــوان ایرانــی -همــان کــه 
چشــم امیــد رهبــرش بــه او اســت- ایســتاده اســت تا 
روزی کــه آرزوی اســتعمار دوبــاره ی ایــران را همــراه 
بــا هرکــس کــه صاحــب ایــن آرزو اســت، بــه خــاک 
بســپارد همچنان کــه ریــگان و بــوش و شــارون را بــا 

ایــن آرزو بــه گــور فرســتاد.
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ــناس ترین  ــن و سرش ــراغ قدیمی تری ــه س ــال 91 ب ــفاهی در س ــخ ش ــروه تاری گ
میــراب شهرســتان میبــد، جنــاب آقــای ســید محمــود امامــی میبــدی رفتــه اســت، 
ــم در  ــون آب آن ه ــوص پیرام ــه خص ــای او ب ــیرین و دلگش ــای ش ــای صحبته ــا پ ت
ــی  ــاله خیل ــرد ۸6 س ــن پیرم ــق ای ــات دقی ــیند. اطاع ــد بنش ــده میب ــف دی ــر ت کوی
خــوب می توانــد تصویــر گذشــته و حــال میبــد را بــرای مخاطــب ترســیم کنــد و ایــن 
ــه  ــن مصاحب ــش اول ای ــت. بخ ــرده اس ــدان ک ــش رو را دو چن ــوی پی ــت گفتگ جذابی

ــت؛ ــمان شماس ــش چش پی

در ابتدا خود را معرفی کنید
بنـده سـیدمحمود امامـی فرزنـد سـیدمهدی و نـواده 
سیدحسـن امـام، سـال 130۵در میبـد بـه دنیـا آمـدم و 
اآلن 86 سـال سن دارم. تحصیات ابتدائی را تا کاس 
پنجـم ادامـه دادم و بعـد از آن بـه سـراغ شـغل رعیتـی 
)کشـاورزی( رفتـم و هنوز در همین شـغل فعالیت دارم. 
البتـه پدرم-سـید مهـدی امامی- کشـاورزی نداشـت و 

پیش نمـاز مسـجد جامـع میبـد بود.

در مورد پدربزرگ خود بگویید.
سیدحسـن امامـی امـام جماعت مسـجد جامـع میبد و 
امـام جمعه میبد بـود و از محات محمودآبـاد، بدرآباد، 
فرکـن آبـاد و یروزآبـاد، مهرجـرد و یخدان بـرای اقامه 
نمـاز جمعـه نزد ایشـان می آمدنـد. پدربزرگـم در زمان 
تحصیـات حـوزوی بـا امـام خمینـی)ره( در مدرسـه 
فیضیـه هـم کاس بودنـد. پدربـزرگ بنـده تـا سـال 
13۵3 در میبـد امـام جمعـه بـود و قبـل از حـاج شـیخ 
ابراهیـم اعرافـی)ره(، نمـاز جمعـه اقامه می کـرد اما به 
دلیـل فـوت بـرادرم کـه در آن زمـان رئیـس یکـی از 
دفاتـر ازدواج در تهـران بـود، بـه تهـران عزیمـت و در 

آنجـا سـکونت گزید.

در چـه سـنی بـه شـغل میرابـی )همراهی با 
آب( روی آوردیـد؟

تقریبـا از سـن 30 سـالگی تاکنـون مشـغول ایـن کار 
هسـتم و در قنات کثنویه سـه رقمی آبیـاری می کردم.

قنات سه رقمی به چه معناست؟
بدیـن معنـا کـه چنین قناتـی بیـن کشـتخوان کثنوا و 
خانـی مشـترک بـوده اسـت. قنـات کثنویـه در انتهای 
ربـاط شـاه عباسـی قـراردارد امـا تاریخچـه تشـکیل 
کـه شـخصی  برمی گـردد  دورانـی  بـه  خانـی  قنـات 
بـه نـام »خـان« در محلـه شـیخی ها )کـوی مشـایخ( 
زندگـی می کـرده و همسـایه خانه هـای حاج سـیدرضا 
اسـت  بـوده  کرباسـی  و  شـریعت  نقیب الذاکریـن، 
برمی آیـد؛  محلـه  ایـن  بـرای  آب  تأمیـن  درصـدد  و 
بنابرایـن خـان بـرای قنـات خانی بـه صـورت دو رقم 
و بـرای قنـات کثنویـه سـه رقمـی آب را زیـاد کـرد 
بـه عبـارت دیگـر آب قنـات دو رقمـی در خانه هـای 
محلـه بـاال جریـان داشـته و تـا بـاغ  شـاهی و خانـه 
حکیم باشـی، سـیدفتح اله فتاحـی، پشـت بـاغ  شـاهی 
و محلـه حـاج جالی هـا شـامل خانـه محمودکوُچکی، 
محمدرضـا  خانـه  و  عرب هـا  بـاغ  نقیب االشـراف، 
کریمـی می آمـده و در ادامـه بـه قسـمت تحتانـی باغ 
احمدرضـا معیـن جریـان داشـته و سـپس بـه چشـمه 
خـود برمی گشـته اسـت. آب ایـن قنـات در خانه هـا به 
گـردش درمی آمـده و تـا قسـمت غـرب میبـد شـامل 
بازارچـه مسـجد پاییـن در قسـمت خانه هـای میـرزا 
قمـر،  غامرضـا  آبیـاری،  سـیدعبداله  علی محمـد، 
سـیدمحمود و حسـن قـوام، خانـه مجدی پـور، بـاغ آقا 
حسـن قـوام، بـاغ حائـری، خانه سـید قاسـمی و خانه 
دانشـور، کوچـه بـاغ تلیـگ در لبـه کوچـه فیروزآبـاد 
)خیابـان کنونـی فیروزآبـاد کـه بـه پـارک فلسـطین 
می رسـد( و تـا بعـد از بانـک صـادرات کنونـی ادامـه 

است. داشـته 

منشأ این قنات از کجا بوده است؟
منشـأ آن مشـخص نبـود امـا میراب هـا با کنـدن یک 
جوانـه )از ریشـه( پـی به وجـود آب می بردنـد؛ بنابراین 
یـک چـاه حفـر می کردنـد مقنی ها هـم بلـد بودند که 
کارشـان بـاال و پاییـن نباشـد، یـک قنـات چـاه یـک 
طـرف حفـر کـرده و دو تـا سـه چـاه هم طـرف دیگر 
حفـر می کردنـد تـا سـرپایین شـود و بعـد بـه یکدیگر 
وصـل می کردنـد. تـا جایـی کـه مـن بـه خاطـر دارم 
ابراهیم آبـاد  نزدیکـی  تـا  کثنـوا  و  میبـد  قنات هـای 
رسـیده بـود. محمدرضا پسـر حـاج کریم که تـا همین 
جمـع آوری  را  نفقـه  بـود  میـراب  پیـش  سـال  چنـد 
می کـرد و بـا بخشـی از آن پـول، مقنی هـای محلـه 

خانقـاه الیروبـی قنـات را انجـام می دادنـد.

مسؤول قنات چه کسی بود؟
عبـاس  سـید  حائـری،  آب  کـردن  تقسـیم  مسـؤول 
شهسـوار، علـی رشـیدی و بنـده بودیم؛ البته هر سـال 
امـا وقتـی  یـک نفـر بـه مسـؤوالن اضافـه می شـد 
متوجـه عـدم صرفـه اقتصـادی آن می شـدند از ایـن 
کار صـرف نظـر می کردنـد. اجـرت ایـن کار در یـک 
شـبانه روز آب شـتی و آب صیفی هر کدام 192 تومان 
بـود کـه این مبلـغ نیز باید بیـن تمامی مسـؤوالن آب 
قنـات توزیع می شـد. مـا همچنیـن وظیفـه جمع آوری 

آب و توزیـع بیـن مـردم را برعهـده داشـتیم.

آیا چنیـن آبی، منبـع دائمی مصـارف خانگی 
مردم محسـوب می شـد؟

بلـه چـون آب قنـات بـود در تمامـی خانه هـا جریـان 
داشـت. البتـه آب قنات هـا کـم می شـد؛ بـه یـاد دارم 

دانش آمـوز  هنـوز  وقتـی 
بـه  کثنـوا  آب  بـودم، 
حـدی کـم شـده بـود کـه 
قابـل شـرب نبـود. تمامی 
حفـر  دلیـل  بـه  قنات هـا 
خشـک  رسـتاق  در  چـاه 
شـد. اهالی رستاق بر روی 
قنات هـا، چـاه حفرکردند و 
بـه همیـن دلیـل آب قنات 
خشـک شـد. چون پیشکار 
از  شـمس آباد  قنـات  آب 
در  شـده،  رد  تدیـن  چـاه 
مسـیری کـه قنـات حفـر 
پشـته  در  و  می کردنـد 

پایینـی دول ِگل ریختـه می شـد کـه بـه همیـن دلیل 
در  اگـر  می خوابیـد.  مجـددا  و  می شـد  پیچانـده  آب 
فاصلـه یـک تـا دو پشـته از چـاه تدیـن قنـات حفـر 
می شـد، سـطح آب تغییـری نمی کرد و ثابـت می ماند؛ 
یعنـی آب تـا عمق چـاه راه پیـدا نمی کرد و بـه همین 
دلیـل بیشـتر از 40 تـا ۵0 قفیـز آب در سـطح فوقانـی 
چاه وجود داشـت اما در سـطح تحتانی 20 قفیز بیشـتر 
نبـوده چـرا کـه چاه هـای رسـتاق از چنیـن قنات هایی 
تغذیـه می کـرد. بنابراین چاه های باالی شـهر بوسـیله 
قنات هـای رسـتاق خشـک شـد و از طرفی هـم اهالی 
شـهر یزد با حفر چاه، باعث خشـک شـدن آب رسـتاق 
شـدند؛ مـردم رسـتاق هـم به حفـر چـاه روی آوردند و 

بدیـن ترتیـب آب بلـوک خشـک شـد. بـا ایـن وجـود 
وقتـی آب در نزدیکـی ابراهیم آبـاد دوبـاره بـه قنـات 
می رسـید، بـه حـدی عمق آب زیـاد بود کـه تقریبا ۵0 
قفیـز آب بـه طـرف کثنـوا جریـان می یافـت و 30 تـا 
3۵ قفیـز از ایـن آب بـه طـرف قنات خانـی به گردش 
درمی آمـد. اما در سـال 1367 آب قنات لبریز شـد و در 
نزدیکـی چـاه فوالد آلیاژی رسـید؛ و چـون در بیابان ها 
چـاه حفـر کرده بودنـد، مجددا آب کم شـد و دیگر آب 

قابـل شـرب وجـود نداشـت.

از چـه زمانـی آب قنـات میبـد کامـا قطـع 
؟ شد

در سـال 1367 آب قنات هایـی کـه به شـهر می رسـید 
قطـع شـد و در میبـد چاه حفـر کردند. در سـال 13۵3 
آب شـمس آباد کـه از چرخـاب در یزد حوالـی فرودگاه 

پـای چاه رسـولیان نشـأت می گرفت، خشـک شـد.

شهرستان میبد کًا چند قنات داشت؟
محلـه شـورک،  بـرای  محمدآبـاد  و  دسـتگرد  قنـات 
قنـات جعفرآبـاد بـرای میـرزا عبدالنبـی خـان شـورک 
تحتانـی  قسـمت  در  )کـه 
شـورک قـرار دارد( و قنات 
بارجیـن که آب ایـن قنات 
موسـی خان،  مناطـق  بـه 
شـعبان )شـاه آباد(، سید آباد 
)سـعید آبـاد(، فخرآبـاد که 
تـا بارجیـن و شـاه جهـان 
آبـاد بـه جریـان درمی آمده 
اسـت. آب ایـن قنـات بـه 
بـاالی قلعـه بارجیـن کـه 
شـاه  آب  سـهم  می رسـید 
بارجین،  جهان آبـاد، محلـه 
و  شـعبان  آبـاد،  سـعید 
می رفـت.  مـزارع  بـه  و  می شـد  تعییـن  موسـی خان 
قنـات بارجیـن و شـورک در قنات جدیـد فیروزآباد هم 
جاری می شـد و آب آن در کنار مسـجد دوازده امام)ع( 
نزدیکـی خانـه صاحی هـا کـه  عبـور می کـرد و در 
ابتـدای سرچشـمه ایـن آب اسـت، به سـمت صحرای 
فیروزآبـاد جریـان می یافـت و باالخـره یـک قسـمت 
از ایـن آب بـه محلـه خواجـه پایین تـر از بارجیـن و 
تـا خیابانـی کـه اکنـون به طـرف شـورک )شـهیدیه( 
مـی رود، بـه گـردش درمی آمـد و تـا انتهـای صحرای 
فیروزآبـاد و محمودآبـاد ادامه داشـت. محله محمودآباد 
دارای دو قنـات بـه نام  قنـات بَجـری و محمودآباد بود 
کـه آب قنـات بجـری در ایـن محله جریان داشـت؛ از 

آنجایـی که قنـات محمودآباد چشـمه کوچکی داشـت 
سـریع خشـک شـد درحالی که قنـات بجری تـا مدتی 
بعـد از آن هـم جریـان داشـت. قنـات یخـدان کـه در 
غـرب فیروزآباد قـرار گرفته بـود باوجود اینکه چشـمه 
جوشـانی هم داشـت خشـک شـد. همچنین قنـات ده 
آبـاد کـه در منزل شـخصی به نـام حاج صبـاغ  آغاز و 
بـه طـرف امـام زاده سـیدصدر الدیـن قنبر جریـان پیدا 
می کـرد و در حوالـی کـوره جعفـری تمـام می شـد آن 
هـم پس از مدتی خشـک شـد. قنات حسـین آباد 1۵0 
قفیـز آب داشـت و در خانـه حـاج علی اکبر سرچشـمه 
می گرفـت و بـا عبـور از محله هـای کوُچـک، آسـیاب، 
اردکان  منطقـه  در  عشـرت آباد  و  یخـدان  فیروزآبـاد، 
بـه عنـوان آب شـرب مـورد اسـتفاده قـرار می گرفت؛ 
منتهـا ایـن آب با رسـیدن به حسـین آباد اماح داشـت 
و اهالـی ایـن محلـه بـه جـای اسـتفاده از ایـن آب، از 
آب قنـات قطب آبـاد برای مصرف آشـامیدنی اسـتفاده 
می کردنـد چـون ایـن آب قابـل اسـتفاده نبـود و تنهـا 
بـرای شستشـوی ظروف اسـتفاده می شـد البتـه اهالی 
حسـین آباد حتـی اجـازه آبیـاری باغچـه را هـم بـا این 
آب نداشـتند. محلـه کوچـک )کاظمیـه فعلـی( دارای 
قناتـی بـود کـه بـه دولـت تعلق داشـت که ایـن قنات 
بـه قنـات قطب آبـاد معروف اسـت و آب آن کـه حدود 
20 قفیـز بـود، بعدا کم کم خشـک شـد. مسـؤول این 
قنـات، حـاج جعفـر حاج حسـین بـود و اهالـی کوچک 
تقریبـا بـه مـدت دو شـبانه روز آب حسـن آباد داشـتند. 
بعـد از اینکـه حـاج جعفـر از دنیـا رفـت، حـاج حسـن 
وقتـی  گرفـت.  برعهـده  را  آن  مسـؤولیت  کوچکـی 
سـاخت خانه هـای حسـن آباد و خیابان کشـی در میبـد 
آغـاز شـد و رعیت هـا )کشـاورزان( در شـهر سـکونت 
کردنـد، قنـات حسـن آباد و قطب آباد هم خشـک شـد.

اآلن فقـط قنات هـای جعفرآبـاد )نرسـیده به دانشـگاه 
بـه طرف روسـتای رکن آبـاد( و عشـرت آباد )در خیابان 
اصلـی( خشـک نشـده کـه آب آن هـم بـرای پیـش 
کار نیسـت. ایـن قنـات در زمین هـای محمـودی بـه 
طـرف خـارزار و در کوچه هـای محله فیروزآبـاد جریان 
داشـته و در نیمـه راه بـه طـرف کشـتخوان قطب آباد، 
رفیع آبـاد و روبـروی فرمانـداری عبـور می کـرده و بـه 

هتـل صفدری هـا باالتـر از پـارک می رسـد.

قنات خارزار چگونه قناتی بود؟
نـام ایـن قنـات، قنـات خارجـار بـود کـه در محـات 
میبـد و بشـنیغان جریـان داشـت و سرچشـمه آن از 
دروازه میبـد شـروع و تـا ِدُزگ باالتـر از ابراهیم آبـاد 
و مهرآبـاد ادامـه داشـت و همـه ایـن قناتهـا بـه خاطر 

چاههـای رسـتاق خشـک شـدند.

در سـال 1367 آب قنات هایـی که به 
شـهر می رسـید قطـع شـد و در میبد 
چاه حفـر کردند. در سـال 1353 آب 
از چرخـاب در یـزد  شـمس آباد کـه 
حوالـی فـرودگاه پـای چاه رسـولیان 

نشـأت می گرفت، خشـک شـد.

گفتگوی تاریخ شفاهی میبد با قدیمی ترین میراب شهرستان )بخش اول(

آب قنات های میبد در سال 67 خشک و کندن چاه جایگزین آن شد



حارئ 8

 »تقصیِر تحریم است؟«
محمدرضـا پورابراهیمـی رئیـس کمیسـیون اقتصـادی 
مجلس نیز گفته اسـت: مشـکات اقتصـادی پیش آمده 
در کشـور هیـچ ربطـی بـه تحریـم و دخالـت آمریـکا 
نـدارد بلکـه ناشـی از سوءمدیریت هاسـت، در تحلیلـی 
از سـوی پـدر طراحـی تحریم هـا علیـه ایـران  آمـده 
اسـت کـه ایـران تـوان عبـور از تحریم هـا را دارد، حتی 
تحریم هـای 13 آبـان کـه بـه نظـر آنـان شـدیدترین 
تحریم هـا بـود تأثیـر چندانـی در اقتصـاد ایران نداشـت 
امـا در ایـن تحلیل آمده اسـت کـه برای تحمیل فشـار 
بیشـتر بـه ایـران باید بخشـی از تحریم ها برداشته شـده 
و بعـدازآن دوبـاره تحریم هـای گسـترده اعمـال شـود؛ 

اقدامات نسـنجیده دولت سـبب شـد به دشـمنان نشان 
دهیـم کـه نقـاط ضعفـی در داخل کشـور وجـود دارد.

کـرد:  تاکیـد  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 
به جرئـت می توانـم بگویـم کـه نه تنهـا آمریـکا بلکـه 
اتحـاد کل جبهه اسـتکبار هـم نمی تواند مشـکلی برای 
کشـور ایجـاد کنـد و بـا مدیریـت صحیـح می تـوان در 

مقابـل جبهـه اسـتکبار ایسـتادگی کنیـم.
یکـی از اسـتاد دانشـگاه نیز بـا انتقـاد از وجـود مدیران 
بـی انگیـزه در اداره اقتصـاد کشـور گفـت: مهمتریـن 
مدیـران  اقتصـاد کشـور؛ وجـود  امـروز  نقطـه ضعـف 
بـی انگیـزه اسـت کـه همـه ناکارآمـدی هایشـان را به 

تحریـم ارتبـاط مـی دهنـد. 

امام صادق علیه السام :

َّــذی َیظَهــُر فیــِه قائُِمنــا  َیــوُم النَّیــروِز ُهــَو الَیــوُم ال
أهــَل الَبیــِت

نــوروز ، روزی اســت کــه قائــم مــا اهــل بیــت در 
ــد ــور می کن آن ظه

بحار األنوار ، ج ۵2 ، ص276

وز عید نور

نظـر حضرت عالـی راجـع بـه عید نـوروز 
کـه  عیدهایـی  هماننـد  آیـا  چیسـت؟ 
مسـلمانان آنهـا را جـدی می گیرنـد مثـل 
عیـد فطـر و قربـان، از نظر شـرعی ثابت 
شـده اسـت یـا اینکـه فقـط روز مبارکی 
و  جمعـه  روز  مثـل  می شـود  محسـوب 

دیگـر؟ مناسـبتهای 

امـام خامنـه ای: هرچنـد نـّص معتبـری مبنـی بـر 
اینکـه عیـد نـوروز از اعیـاد دینـی یـا ایـام مبـارک 
شـرعی  باشـد، وارد نشـده است، ولی جشـن گرفتن 
و دیـد و بازدیـد در آن روز، اشـکال نـدارد، بلکـه 
از ایـن جهـت کـه صلـه رحم می باشـد مستحسـن 

. ست ا

آیـا آنچـه راجـع به عیـد نـوروز و فضیلت 
و اعمال آن وارد شـده، صحیح اسـت؟ آیا 
انجـام آن اعمـال )اعـم از نمـاز و دعـا و 

غیـره( به قصـد ورود جایز اسـت؟

امـام خامنـه ای: انجـام آن اعمـال بـه قصـد ورود، 
محـل تأمـل و اشـکال اسـت، بلـه انجـام آنهـا بـه 
قصـد رجـاء و امیـد مطلـوب بـودن، اشـکال نـدارد.

وز عید نور استفتائات

حدیث

نشسته به ترتیب از راست به چپ
سردار شهید محمد حسین حسن زاده 

فرمانده گردان قمر بنی هاشم 
نوزدهــم بهمــن 1361 در عملیــات والفجــر مقدماتــی 
هنگامــی کــه وارد محــور عملیاتــی شــد، آتــش 
ــت  ــر اصاب ــر اث ــه ب ــود ک ــدید ب ــیار ش ــمن بس دش

ــید. ــهادت رس ــه ش ــی ب ــه آرپی ج گلول

شهید محمد حسین دهقانی 
در عملیات فتح المبین یه شهادت رسید

سردار شهید محمود فروزان
ــاب اســامی  ــداران انق ــپاه پاس ــده س ــن فرمان  اولی

ــه  ــن ب ــح المبی ــات فت ــد کــه در عملی شهرســتان میب
شــهادت رســید.

سردار شهید نعمت علی نامجو 
مســئول واحــد بســیج و رئیــس ســتاد تاکتیکــی تیــپ 

یر  لغد ا
وی حماسه آفرین سرزمین مقدس شلمچه بود.

ــای  ــه ه ــاد در جبه ــاه جه ــس از 2۵ م ــرانجام پ  س
ــار مجروحیــت، در اولیــن روز  غــرب و جنــوب و دو ب
اســفند ســال 136۵ در مقــر تاکتیکــی تیــپ الغدیــر، 
ــر  ــر اث ــن دیگــر از فرماندهــان، ب ــد ت ــه همــراه چن ب
ــت  ــردن، دس ــه گ ــوپ ب ــه ت ــش گلول ــت ترک اصاب

ــید. ــه شــهادت رس ــش، ب وپای

ــاف،  ــایه الط ــال و در س ــد متع ــر خداون ــوکل ب ــا ت ب
مراحــم و عنایــات قــرآن کریــم و اهــل بیــت عصمــت 
و طهــارت، مؤسســه فرهنگــي هنــري قرآنــي ثقلیــن از 
حــدود ســال 1371 بصــورت غیررســمي فعالیت هــاي 
خویــش را در راســتاي ایفــاي رســالت الهــي در نشــر، 
ــرت  ــرآن و عت ــگ واالي ق ــق فرهن گســترش و تعمی
آغــاز نمــود. ایــن موسســه بــه مــدت دو ســال و نیــم 
ــد  ــع آن در شهرســتان میب اســت کــه نمایندگــی جام
شــروع بــکار کــرده اســت. آموزشــکده قرآنــی ثقلیــن 
بــا طــرح هــای ویــژه اوقــات فراغــت دانــش آمــوزان 
ــجم و  ــذاب، منس ــرح ج ــال، ط ــا 16 س ــنین 7 ت س
غیرمتمرکــز هدایــت قرآنــی ثقلیــن ویــژه بزرگســاالن، 
ــوق  ــهای ف ــم، کاس ــرآن کری ــی ق ــت مرب دوره تربی
و  مداحــی  مجریگــری،  آمــوزش  ماننــد  برنامــه 
برگــزاری اردوهــای بــرون شــهری فرهنگــی آموزشــی 
ــرآن و  ــگ واالی ق ــج فرهن ــر و تروی ــدف نش ــا ه ب

ــده اســت. ــرت علیهــم الســام برگــزار گردی عت
ــوت و  ــی ص ــز دوره تخصص ــک نی ــده ای نزدی در آین
ــرح  ــاالن، ط ــوزان و بزرگس ــش آم ــژه دان ــن وی لح
تربیــت مؤثــر ویــژه والدیــن قــرآن آمــوزان، دوره حفظ 
قــرآن کریــم ویــژه نوجوانــان روشــن دل و دوره 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــت آغ ــی مهدوی آموزش
ــرح  ــد، ط ــگاه میب ــری دانش ــاد رهب ــفارش نه ــه س ب
ــی و  ــادی، مذهب ــرد اعتق ــا رویک ــجویی ب ــع دانش جام
رفــع شــبهات دینــی در حــال تدویــن اســت و امیدواریم 

ــن دوره آموزشــی  ــده اولی ــاه اول ســال آین در شــش م
آن در ایــن دانشــگاه برگــزار گــردد. همچنیــن مؤسســه 
فرهنگــی هنــری قرآنــی ثقلیــن داراي نمایندگــي 
و  قــرآن  دانشــگاه  الکترونیکــي  مرکــز  از  رســمي 
ــع  ــد در مقاط ــجویان عاقمن ــد و دانش ــث مي باش حدی
کارشناســي و کارشناســي ارشــد بــه شــیوه مجــازي در 
رشــته هاي مختلــف مقطــع کارشناســي )علــوم حدیــث، 
علــوم و معــارف قــرآن( و مقطــع کارشناســي ارشــد)نهج 
ــی  ــد، روانشناس ــري، کام و عقای ــیر اث ــه، تفس الباغ

ــند. ــل مي باش ــه تحصی ــاغل ب ــرا( ش ــت گ مثب
ــم  ــرآن کری ــیر ق ــن دوره تفس ــد اولی ــف خداون ــه لط ب
ــایق و  ــر ش ــرافراز دکت ــی آزاده س ــت علم ــا مدیری ب
تدریــس اســتاد پورروســتایی در شهرســتان میبــد آغــاز 
ــز برگــزار  ــون ســه جلســه از آن نی شــده اســت و تاکن

گردیــده و از طــرف شــهروندان فرهیختــه میبــدی 
اســتقبال بســیار خوبــی از ایــن طــرح بــه عمــل آمــده 
اســت. الزم بــه ذکــر اســت ایــن دوره از تفســیر قــرآن 
ــرم هشــت جلســه ای میباشــد کــه  کریــم شــامل 9 ت
در پایــان نیــز بــه شــرکت کننــدگان گواهــی شــرکت 
در دوره ارائــه خواهــد شــد. متقاضیــان میتواننــد جهــت 
ــا چهارشــنبه از ســاعت 8 صبــح  ــام از شــنبه ت ثبــت ن
ــی 6  ــح ال ــاعت 8 صب ــا از س ــنبه ه ــی 13 و پنجش ال
ــع در  ــه واق ــوزش موسس ــد آم ــه واح ــر ب ــد از ظه بع
بلــوار مدرس)ســنتو( روبــروی ایســتگاه مینــی بوســرانی 
کوچــه حکمــت 17 مراجعــه و یــا جهــت کســب 
ــماره  ــا ش ــوق ب ــرح ف ــورد ط ــتر در م ــات بیش اطاع
تلفنهــای 323۵7006 و 323۵8086 تمــاس حاصــل 

ــد. فرماین

گزارشی از فعالیت های قرآنی یک موسسه فعال 

طرح های قرآنی آموزشگاه ثقلین شهرستان میبد
محسن نقیبی/ مسئول موسسه فرهنگی هنری قرآنی ثقلین میبد
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