
         ۲۷ اردیبهشــت امســال بــود کــه مــردم 
ــا اظهــارات متفــاوت امــام جمعــه شهرشــان  ــد ب میب
در نمازجمعــه مواجــه شــدند. آیــت ا... اعرافــی در آن 
خطبــه بــا قاطعیــت بــر لــزوم پیگیــری پرونــده  دانــه 
درشــتها، قلدرهــا و متجاوزیــن توســط اداره راه و 

ــود. ــد نم ــد تاکی ــازی میب شهرس
هرچنــد از اداره راه و شهرســازی میبــد ایــن مطالبــه 
ــواری در  ــای کالن زمین خ ــه پرونده ه ــود دارد ک وج
ــن و  ــه قوانی ــه ب ــا مراجع ــد، ام ــری کن ــد را پیگی میب
ــری  ــه پیگی ــد وظیف ــف نشــان می ده ــررات مختل مق
پرونده هــای کالن زمین خــواری صرفــا بــه ایــن 
ــت  ــر آن از جه ــالوه ب ــود و ع ــه نمی ش اداره خالص
احیــاء حقــوق عامــه وظیفــه دادســتان میبــد در ایــن 

ــت. ــه اس ــنگین تر از بقی ــیار س ــه بس عرص
ــالک را  ــناد و ام ــت اس ــای اداره ثب ــی پ ــه برخ البت
ــی  ــا برخ ــند ام ــط می کش ــرا وس ــن ماج ــز در ای نی
کارکنــان و افــراد مرتبــط بــا ایــن اداره ایــن موضــوع 
را قویــا رد می کننــد و نقــش خــود را در ایــن موضــوع 

صرفــا در پاســخ بــه اســتعالمات مختلــف از اداراتــی 
ــل  ــاورزی تقلی ــاد کش ــازی و جه ــون راه و شهرس چ
می دهنــد امــا متاســفانه بخشــی از افکارعمومــی 
چنیــن نظــری نــدارد و البتــه عــدم ارتبــاط متولیــان 
–یعنــی  افکارعمومــی  نماینــدگان  بــا  اداره  ایــن 
رســانه ها- ایــن امــر را تشــدید نمــوده و مقولــه 
ــر  ــن اداره زی ــاره ای ــفافیت را درب ــخگویی و ش پاس

ــرده اســت.  ســوال ب
ــتان  ــف شهرس آنچــه مســلم اســت مســئوالن مختل
میبــد همــواره بــر وجــود پدیــده شــوم زمین خــواری 
ایــن  از  برخــی  پــای  حتــی  و  کرده انــد  تاکیــد 
پرونده هــا در رســانه ها بــاز شــده و حــاال شــهروندان 
اطــالع دارنــد کــه مثــال در مناطقــی چــون شــهرک 
آیــت ا.. حائــری، مهرآبــاد، شــهرک شــهداء و... مــوارد 
ــا از سرنوشــت  ــه وجــود دارد ام ــن زمین جــدی در ای
ایــن پرونده هــا اطالعــی در دســترس نیســت و 
متولیــان امــر هــم متاســفانه گزارشــی در ایــن 

ــد. ــه نداده ان ــوص ارائ خص
ــد  ــدا می کن ــتری پی ــت بیش ــا اهمی ــاله آنج ــن مس ای

ــان  ــم. آن ــه کنی ــواران توج ــک زمین خ ــه تکنی ــه ب ک
بــا اطالعــات فنــی و حقوقــی کــه نســبت بــه 
ــا زد و بنــد، جعــل ســند،  ــد ب اراضــی و امــالک دارن
ــا  ــری آنه ــر کارب ــی و تغیی ــع طبیع ــازی، مناب سندس
ــه  ــه ارائ ــی ب ــزام مراجــع قانون ــر و ال ــه اراضــی بای ب
ــب نظــر مراجــع دیگــر  ــری و جل ــر کارب مجــوز تغیی
ماننــد شــهرداری ها، اراضــی را بــه قطعــات کوچــک 
تبدیــل و بــا قیمت هــای گزافــی بــه دیگــران واگــذار 
می  نماینــد و ســپس خــرده مالکهــا از بخــش دولتــی 
خدمــات عمومــی را طلــب می کننــد! بــا ایــن ترفنــد 
ــد  ــب می زن ــه جی ــی ب ــول کالن ــی پ ــوار اصل زمین خ

ــد. ــرار می ده ــت ق ــر دول ــهروندان را در براب و ش
ــذاری  ــت واگ ــه عل ــی ب ــیر ادارات دولت ــن مس در ای
اراضــی بــه خــرده مالکهــا )و یــا اینکــه ممکــن اســت 
ــا  ــند کم ــواری باش ــد زمین خ ــی از فرآین ــود بخش خ
اینکــه در پرونده هــای مرتبــط بــا زمین خــواری 
در میبــد بــه وضــوح دیــده می شــود کــه پــای 
ادارات دولتــی میبــد و حتــی  کارمنــدان برخــی 
اســتان در میــان اســت(، کمتــر قــدرت برخــورد 

ــار  ــه ناچ ــد و ب ــی را می یابن ــواران اصل ــا زمین خ ب
ــد و  ــان می آی ــه می ــری« ب ــئولیت کیف ــای »مس پ
همانطــور کــه در صــدر ایــن مطلــب اشــاره شــد، در 
ــد  ــش »دادســتان« شــهر در فرآین ــت نق ــن وضعی ای
بــه  اصلــی  زمین خــواران  بــا  قضایــی  برخــورد 
اســتناد ابــواب مختلــف حقوقــی و از جملــه صیانــت 

از حقــوق عامــه، بی بدیــل اســت.
یــک  ورود  از  قطعــی  اخبــار  اخیــر  روزهــای  در 
ــا  ــه گــوش می رســد؛ ب ــد ب ــه میب ــد ب دادســتان جدی
ــردم  ــی م ــتهای اصل ــی از درخواس ــن اوصــاف یک ای
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــد میب ــتان جدی ــد از دادس میب
ــی،  ــات دولت ــود از مقام ــتقالل خ ــظ اس ــن حف ضم
برخــورد قاطــع و بــدون مالحظــه بــا ویــژه خــواران 
اول  گام  در  و  داده  قــرار  خــود  دســتورکار  در  را 
پرونده هــای  قضایــی  پیگیری هــای  از  گزارشــی 
کالن زمین خــواری در میبــد را بــه افکارعمومــی 
ارائــه دهــد و عنصــر قاطعیــت و شــفافیت را در 
ــر  دســتگاه خــود کــه پناهــگاه نهایــی مــردم در براب

ویژه خــواران اســت، احیــاء نمایــد.
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لطفا خودتان را معرفی کنید؟
و   64 مــاه  خــرداد  متولــد  علــوی  فخرالســادات 
ــع  ــا مقط ــرب ت ــض و غ ــفه مح ــرده فلس تحصیل ک
ــتم. از  ــان هس ــران و اصفه ــگاه ته ــری در دانش دکت
ــم و  ــی کن ــس م ــد تدری ــگاه میب ــال ۸۹ در دانش س
ــروه  ــی گ ــت علم ــه عضــو هیئ ــال اســت ک ــه س س
ــتم. ــگاه هس ــن دانش ــالمی ای ــت اس ــفه و حکم فلس

کمــی در مــورد رشــته تخصصی تــان، 
فلســفه، برایمــان توضیــح دهیــد؟

ــال  ــه دنب ــا ب ــفه م ــاده در فلس ــیار س ــان بس ــه زب ب
یافتــن علــت و دلیــل عقالنــی هــر چیــزی هســتیم؛ 
مثــاًل عالــم هســتی، انســان هــا، خــدا، بالیــا، خوبــی 
ــی  ــی... و م ــم، زشــتی و زیبای ــدل و ظل ــدی، ع و ب

ــیم؛  ــت برس ــه حقیق ــق ب ــن طری ــم از ای خواهی
ــا  ــد ام ــی بین ــا آن را نم ــم م ــه چش ــی ک حقیقت
عقــل مــی توانــد آن را درک کنــد. اهــل فلســفه 
مــی آموزنــد کــه بــدون دالیــل و مــدارک کافــی 

ــد. ــا رد نکنن ــد ی ــزی را نپذیرن چی

ــن  ــه در باالتری ــردی ک ــوان ف ــه عن ب
حــال  در  عالــی  آمــوزش  ســطوح 
فعالیــت اســت، نظرتــان دربــاره حجــاب 

چیســت؟
ــه حجــاب دارم  ــی نســبت ب بشــخصه حــس خوب
ــی  ــار م ــم افتخ ــادری بودن ــه چ ــم ب و رک بگوی
ــن  ــده ام ای ــن دی ــه م ــه ک ــوال آنچ ــم. معم کن
ــش  ــاب و پوش ــف حج ــراد مخال ــه اف ــت ک اس
ــه از  ــا اینک ــان هســتند ی ــنخ آقای ــا از س ــان، ی زن
خانــم هایــی هســتند کــه خودشــان چنــدان پــای 
ــد و طعــم شــیریِن  ــه حجــاب نداشــته ان بنــدی ب
ــاج بندگــی خــدا را نچشــیده  ــه ســر گذاشــتِن ت ب
ــه  ــر چــه مبنایــی ب ــم کــه اینهــا ب ــد. نمــی دان ان
خودشــان حــق مــی دهنــد کــه ســخنگوی طیــف 

ــودم  ــند؟ خ ــا حجــاب باش ــه ب ــان در مقابل ــیع زن وس
ــاب  ــودن را انتخ ــب ب ــه محَج ــی ک ــوان کس ــه عن ب
ــه  ــته ام ک ــن احســاس را نداش ــون ای ــرده ام، تاکن ک
ــم را  ــوی فعالیت ــوده و جل ــر ب ــا گی ــم دســت و پ برای
ــه در  ــی، ن ــل و کار علم ــه در تحصی ــد ن ــه باش گرفت
فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی، نــه در آمــد و شــد 
ــه برخــی مســائل و  ــه ورود ب هــای خانوادگــی... البت
ــه  ــف و محجب ــم عفی ــک خان ــا مناســب ی ــکان ه م
نیســت کــه البتــه اگــر حجــاب و عفــاف قــرار اســت 
جلــوی ایــن را بگیــرد، خــوب بگیــرد؛ ایــن نشــان از 

ــازنده آن اســت. ــت و س ــش مثب نق

بــه نظرتــان ایــن حــرف کــه حجــاب مانــع 
ــه  ــا چ ــت ت ــان اس ــی زن ــرفت و ترق پیش

حــد درســت اســت؟
ــه نیســت  ــع پیشــرفت ک ــن حجــاب مان ــه نظــر م ب
ــرای  ــچ، خــودش باعــث پیشــرفت اســت، هــم ب هی
زنــان و هــم بــرای کل اجتمــاع. حجــاب مثــل یــک 
ــازنده و  ــور س ــِی حض ــت، گارانت ــی اس کارت گارانت
ــه  ــی. البت ــای اجتماع ــه فعالیته ــالم زن در عرص س
ــاب  ــی حج ــک زن ب ــه ی ــت ک ــن نیس ــورم ای منظ

لزومــا حضــور مفیــد و ســالمی در جامعــه نــدارد؛ نــه! 
ــًا  ــه طبیعت ــا حضــور زن در جامع ــه ب ــا چــون ک منته
برخــورد و ارتبــاط بــا مــردم نیــز اتفــاق مــی افتــد و 
خــوب، قابــل پیــش بینــی هــم نیســت کــه بــا چــه 
ســنخ آدم هایــی روبــرو مــی شــود، اگــر زن پوشــش 
خــودش را طــوری انتخــاب کنــد کــه دیگــران هــم 
بــا نــگاه بــه ایــن فــرد حســاب کار خــود را بکننــد و 
ــد  ــظ کنن ــت را حف ــم و حرم ــد حری ــه بای ــد ک بفهمن
ــد  ــی توان ــه زن، وی م ــد ن ــان ببینن ــی او را انس یعن
ــد. راســتش را  ــودش را بکن ــوده کار خ ــال آس ــا خی ب
بخواهیــد برایــم قابــل درک نیســت کــه چــرا برخــی 
فکــر مــی کننــد ایــن حجــاب مانــع پیشــرفت اســت 
ــی  ــمنی م ــا دش ــا ب ــتباه ی ــه اش ــر ب ــی دیگ و برخ
ــد، درک  ــع را بردارن ــالح مان ــه اصط ــن ب ــد ای خواهن

ــن  ــن ای ــاط مســتقیمی بی ــه ارتب ــه چ ــم ک ــی کن نم
دو وجــود دارد کــه اگــر ملتــی عقــب افتــاده باشــد مــا 
بیاییــم حجــاب ســر زنانــش را برداریــم کــه پیشــرفت 
ــرای آزادی زن و پیشــرفت او  کننــد! اینکــه برخــی ب
از برداشــتن حجــاب دم مــی زننــد، طبیعتــًا بــه علــل 
دیگــری ایــن کار را انجــام مــی دهنــد و بهانــه 
ظاهــری آن را حجــاب مــی داننــد و از آن بــه عنــوان 

ــد. ــزار اســتفاده مــی کنن اب

فرمودیــد در فلســفه بــه دنبــال علــت هــر 
ــفه  ــد فلس ــی کنی ــر م ــتید؛ فک ــزی هس چی

ــت؟ ــاب چیس حج
ــاد  ــت و نم ــر لطاف ــا زن مظه ــگ ه ــه فرهن در هم
ــت و قطعــا  ــی دانســته شــده اس ــی و دلربای زیبای
یــک  اجتمــاع  گســترده  عرصــه  در  حضــورش 
حضــور ویــژه اســت و بایســتی همــراه بــا تمهیــدات 
از  کــه  تشــریفاتی  باشــد؛  خاصــی  تشــریفات  و 
ــن  ــان ای ــم و ج ــالمت جس ــظ س ــرف محاف یک ط
موجــود لطیــف باشــد و از طــرف دیگــر عرصــه کار 
ــری و  ــه دلب ــه عرص ــل ب ــره تبدی ــت را یکس و فعالی
ــه  ــا را ب ــان ه ــات و هیج ــد و احساس ــی نکن دلدادگ
ــل و  ــاب کام ــاند. حج ــل ننش ــق و عق ــای منط ج

ــر  ــک تدبی ــادر ی ــی چ ــر یعن بخصــوص حجــاب برت
ــت  ــه اس ــا زیرکان ــاده ام ــریفات س ــک تش ــژه و ی وی
کــه بــه جامعــه اجــازه مــی دهــد هــم از اســتعدادهای 
ــای  ــیب ه ــار آس ــم گرفت ــرد ه ــره بب ــس زن به جن
احتمالــی ایــن بهــره وری نشــود. پــس فلســفه 
حجــاب اوال محافظــت از زن و ثانیــا محافظــت 
ــک  ــش ی ــزوم پوش ــه ل ــم ب ــذا حک ــت ل ــرد اس از م
حکــم عقالنــی اســت و اختــراع اســالم و مخصــوص 

ــت. ــلمانان نیس مس

بــا اینکــه در بحــث زنــان جامعــه، مســائل 
ــرا در  ــان چ ــه نظرت ــود دارد، ب ــادی وج زی
مــورد حجــاب اینقــدر تقابــل شــدت گرفته 
اســت؟ و دشــمنان اســام و انقــاب روی 

ایــن موضــوع حساســیت دارنــد؟
فکــر مــی کنــم در مرحلــه اول اثرگــذاری ایــن 
ــاد اســت. از طرفــی هــم حجــاب  ــی زی موضــوع خیل
همانطــور کــه گفتیــم چیــزی نیســت کــه فقــط خانــم 
هــا درگیــر آن باشــند بلکــه کّل اجتمــاع و مخصوصــًا 
ــک  ــد. از ی ــی کن ــودش م ــر خ ــم درگی ــان را ه آقای
نــگاه هــم بــه نظــرم اگــر خانمــی توانســت حجــاب را 
بــاور کنــد و بــه آمــوزه هــای دینــی در محــور حجــاب 
ــز  ــه مســائل دیگــر اســالمی نی ــد، ب ــدا کن اعتمــاد پی
ــار  ــا آنهــا کن ــگاه حســن ظن وارد مــی شــود و ب ــا ن ب
مــی آیــد، ولــی اگــر حجــاب را قبــول نداشــته باشــد 
مطمئــن باشــید کــم کــم دســت بــه تحریــف و دســت 
ــز خواهــد زد. ــی اســالم نی کاری مابقــی احــکام عمل

ــم  ــد خان ــانی مانن ــراف کس ــه اعت ــا ب بن
ــت  ــندگاِن فمنیس ــلیت از نویس ــدی ش ون
غربــی، دختــران و زنــان غــرب و بــه 
خصــوص آمریــکا در عصــر جدیــد گرایــش 
ــد، در  ــاف دارن ــه عف ــتری ب ــل بیش و تمای
ــان  ــی از زن ــا برخ ــور م ــه در کش ــی ک حال
ــرب  ــده غ ــه ش ــه تجرب ــمت بیراه ــه س ب
در حــوزه زنــان مــی رونــد، بــه نظــر شــما 

ــت؟ ــوع چیس ــن موض ــت ای عل
ــون  ــا و آزم ــیوه خط ــتفاده از ش ــم، اس ــی کن ــر م فک
از بزرگتریــن اشــتباهاتی هســت کــه بســیاری از 
ــی کــه  مــا انســان هــا مرتکــب مــی شــویم، در حال
ــوان  ــه عن ــت. ب ــش روی ماس ــران پی ــه دیگ تجرب
ــان  ــد، زن ــه همیــن موضوعــی کــه اشــاره کردی نمون
ــرب را  ــن زن در غ ــخ آزادی دروغی ــم تل ــی طع غرب
چشــیده انــد و حواشــی ناخوشــایند آن را نیــز تجربــه 
ــا  ــز طبیعــی اســت، ام ــد، بازگشــت آنهــا نی کــرده ان
ــی  ــت و آرامش ــا و در اوج امنی ــور م ــی در کش برخ
کــه مهیــا شــده، مــی خواهنــد بــه راهــی برونــد کــه 
زنــان غربــی آن را تجربــه کــرده انــد. البتــه میــل بــه 
زینــت کــردن و خودآرایــی و جلــب توجــه و دلبــری از 
جملــه تمایــالت طبیعــی و خــدادای یــک زن اســت 
و حکمتهــای دقیقــی نیــز دارد منتهــا قــرار نیســت 
ایــن میــل طبیعــی بــه صورتــی کنتــرل نشــده بــه 

ــروز برســد. ب
ــرم  ــه نظ ــی، ب ــان غرب ــی زن ــورد عفاف گرای در م
ــد  ــی فهم ــودش م ــک زن خ ــه ی ــد ک ــی رس م
ــه  ــت را ب ــرای او امنی ــب ب ــش مناس ــه پوش ک
ارمغــان مــی آورد؛ زنــی هــم کــه خودآرایــی را بــه 
ــِی زندگــی اش محــدود  ــواده و اندرون محیــط خان
نمــی کنــد، مــی دانــد کــه مــردان جامعــه بــدون 
ــل  ــت و حداق ــد گذش ــارش نخواهن ــیه از کن حاش
ــرد.  ــد ک ــداز خواهن ــژه او را بران ــی وی ــا نگاه ب
ــگاه و حاشــیه  متاســفانه وقتــی زن دنبــال ایــن ن
رفــت دچــار آســیب هایــی مثــل دنبالــه روی مــد 
و مصــرف گرایــی هــم مــی شــود و ایــن همــان 
جیــب بزرگــی اســت کــه بســیاری از مبلغیــِن بــی 
ــه  ــواده هــا دوخت ــول هــای خان ــرای پ ــی ب حجاب

ــت! ــه اس ــاع بهان ــی اجتم ــد؛ آزادی زن و ترق ان
ضمــن اینکــه آفــت هــای حضــور ناســالم، 
گریبانگیــر مــردان نیــز مــی شــود و پــای روابــط 
ــط  ــه محی ــواده ب ــط خان ــر از محی ــی را فرات عاطف
ــردی  ــن م ــد. چنی ــی کن ــاز م ــز ب ــاع نی کار و اجتم
دیگــر نمــی توانــد در ســر کار فقــط بــه کارش 
ــط  ــز فق ــه نی ــه در خان ــم از اینک ــد؛ بگذری ــر کن فک
ــد  ــس بای ــد. پ ــی کن ــر نم ــودش فک ــر خ ــه همس ب
ــع پیشــرفت  ــه حجــاب مان ــم ک ــه صراحــت بگویی ب
نیســت و بالعکــس بــی حجابــی عامــل توقــف و مانــع 

ــد. ــد ش ــه خواه ــرفت جامع پیش

حجــاب داشــتن را بــه نوعــی ســخت مــی 
داننــد و ایــن دلیلــی مــی شــود بــرای کــم 

کــردن از میــزان آن.
بلــه پاســداری از هــر گنــج و گوهــری ســخت اســت؛ 
مخصوصــا اگــر گوهــر انســانیت باشــد لــذا حیوانــات 
ــم  ــر ه ــت حجــاب اگ ــد. رعای ــن ســختی معافن از ای
ــه  ــم ک ــی ه ــال زن ــر ح ــه ه ــا ب ــت ام ــخت اس س
ــد ســختی دارد منتهــا  ــت نمــی کن ــش را رعای حجاب
یــک ســختی متفــاوت، او نیــز فکــر و ذکــرش ایــن 
ــتی  ــه س ــا چ ــد ب ــروز بای ــال ام ــه مث ــود ک ــی ش م
ــه  ــروم و چــه ارایشــی انجــام دهــم، چگون ــرون ب بی
جــذاب تــر از بقیــه باشــم ... طبیعتــا بــا حجــاب کامل 
ــن تبعــات و وقــت گیــری هــای بیهــوده  و ســاده ای

گفتگوی ماهنامه حائر با استاد فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه میبد

حجاب، نه تنها مانع پیشرفت که عامل پیشرفت است
همزمــان بــا اواخــر تیرمــاه و ســالروز حجــاب و عفــاف در کشــور، بــا یکــی از موفق تریــن زنــان میبــدی در ســطح آمــوزش عالــی گفتگــو کردیــم و در مــورد موضــوع حجــاب و عفــاف نظریــات 
ایشــان را شــنیدیم، خانــم دکتــر علــوی از فرهیختــگان میبــدی اســت کــه ســال هــا در دانشــگاه میبــد مشــغول بــه تدریــس اســت و در مــورد حجــاب و عفــاف صحبــت هــای جالبــی دارد؛ 

ایــن گفتگــوی جــذاب را در ادامــه بخوانیــد؛
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09162607571

شهروند:
چـه  وظایفـش  دقیقـاً  تبلیغـات  سـازمان  سـالم؛  بـا 
چیزهایـی هسـت؟ چـرا تحـرک خاصـی از ایـن اداره 
کـه طبیعتـاً بودجه هـم داره مشـاهده نمی شـود؟ هفته 
حجاب و عفاف گذشـته و متاسـفانه از این اداره که باید 
حتمـا کارهـای متفاوتـی رو در ایـن زمینـه مدیریت می 

کـرد، هیـچ تحرکی رسـانه ای نشـد!

محمدرضا:
مسـئولین اداره صنعـت، معـدن و تجـارت میبـد چرا به 
حـال قیمـت ها فکـری نمـی کننـد؟ تفـاوت قیمت ها 
در کنـار گرانـی بـی انـدازه واقعاً مـردم رو ناامیـد کرده، 
اینکـه چـرا بـه ایـن موضـوع رسـیدگی نمی شـود هم 

جـای سـوال بزرگـی اسـت . . .

علی دهقانی:
بـا عرض تبریک خدمـت جناب آقای دکتر میرحسـینی 
بـه خاطـر انتصاب به سـمت ریاسـت بیمارسـتان میبد، 
الزم اسـت از ایشـان درخواسـت کنم که در مورد نوبت 
دهـی بیمارسـتان و برخـی از برخورد هایی کـه از طرف 
معدود پرسـنل بیمارسـتان سـر می زند، حتما رسـیدگی 

کننـد . موفق و پیروز باشـید

حسین:
سـامانه ۱۳۷ جدیـداً دچـار مشـکالتی شـده کـه بـه 
درسـتی جوابگـوی شـکایات نیسـت، لطفا به ایـن مورد 

رسـیدگی کنیـد .

سید:
در مـورد گزارشـی که درباره سـدمعبر در سـایت میبدما 
زدیـد، تشـکر مـی کنـم، امـکان داره گزارشـی از سـایر 
محـالت میبـد هـم بزنیـد؟ چـون جاهایی مثـل خیابان 
آیـت اهلل اعرافی و خیابان رشـیدالدین، به شـکل بسـیار 
نامطلوبـی هسـت کـه اصـوال در برخـی از جاهـا همان 

پیـاده روی خاکـی و خـراب هم نـدارد .

شهروند:
آسـفالتی که بعـد از کندن خیابان برای شـبکه فاضالب 
روی خرابـی هـا کشـیده مـی شـود بسـیار نامطلـوب و 
انـگار اگر اصـالح هم نکنند تفاوتی نمـی کند؛ نامطلوب 
بـودن ایـن آسـفالت هـا باعـث اسـتفاده نشـدن بخشـی از 

خیابـان و بـاال رفـن خطـر در قسـمت دیگـر مـی شـود، که 

بایـد بـرای آن فکـری کرد .

اهل شهیدیه:
تنها سـالن ورزشـی شهیدیه نه کیفیت درسـتی از لحاظ 
امکانـات دارد، مخصوصـاً خنک کننده برای تابسـتان، و 
نـه به درسـتی سـرویس دهی مـی کند، مردم شـهیدیه 
نیـز همیـن مـکان را دارنـد کـه اصـوال از آن راضـی 
نیسـتند، مسـئولین اداره ورزش میبـد قـرار اسـت بـرای 

آن چـه برنامه ای داشـته باشـند؟

فیلم ساز:
افتتاح شـعبه انجمن سـینمای جوان در میبد کار بسـیار 
خوبـی بـود کـه ان شـاءاهلل بـا فعالیت مـداوم و بـه روز 
ایـن انجمـن، کار به نحو احسـن پیش برود . از ریاسـت 
اداره ارشـاد میبـد هـم که نسـبت بـه مدیریت سـابق، 
فعالیـت بسـیار خوبـی را شـروع کـرده اند تشـکر ویژه 
دارم، واقعـا ایـن روزهـا ارشـاد میبـد بـه آن چیزی که 

بایـد باشـد نزدیـک تـر می شـود؛ خدا قـوت . . .

هــم تمــام مــی شــود. زمانــی در مــورد محجبه شــدن 
و شــیعه شــدن زنــی امریکایــی در تلویزیــون برنامــه 
ای مــی دیــدم، تعریــف مــی کــرد کــه در اعتــراض 
ــراد  ــش ای ــش موهای ــه پوش ــه ب ــتانش ک ــه دوس ب
گرفتنــد ناخــوداگاه اینگونــه پاســخ داده بــود کــه ایــن 
تــاج بندگــی خــدا بــر ســر مــن اســت. اینگونــه ایــن 
زن بــه رشــد فکــری و عقلــی رســیده اســت کــه بــه 
آن مــی نــازد و از داشــتن آن لــذت هــم مــی بــرد؛ لذا 
پاســخ ســوال شــما را اینگونــه مــی دهــم کــه ایــن از 
آن ســختی هــای شــیرین اســت کــه بــه کشــیدنش 

مــی ارزد!

نقطــه ضعــف مــا در کشــور در مــورد 
فراگیــر کــردن حجــاب چــه بــوده اســت؟ 
ــی  ــن مصــوب خوب ــا قوانی ــه م ــی ک در حال
ــال 85  ــاف س ــاب و عف ــون حج ــل قان مث

ــم؟ داری
ــه نظــرم اصــوال در محــور ســخت افــزاری بیشــتر  ب
کار کــرده ایــم تــا نــرم افــزاری و فرهنگــی. قوانیــن 
خوبــی هــم شــاید وضــع شــده باشــند، امــا بــه مرحله 
ــه  ــد. بحــث حجــاب، ب ــی آین ــرای درســت در نم اج
ــن  ــی تبیی ــه خوب ــز ب ــران نی ــرای دخت ــوص ب خص
نمــی شــود، نــه از جانــب خانــواده هــا و نــه از جانــب 
آمــوزش و پــرورش؛ وقتــی دختــری بــه دانشــگاه مــی 
ــا یــک بروشــور یــا دیــوار نوشــته در  رســد طبیعتــًا ب
مــورد حــدود پوشــش نمــی توانــد بــه دیــد خوبــی در 
مــورد حجــاب برســد و آن را درک کنــد، بایــد از ابتــدا 
ــد  ــم دی ــده ه ــا در آین ــود ت ــا کار ش ــر آنه روی تفک
خوبــی نســبت بــه حجــاب و عفــاف داشــته باشــند و 

حتــی مبلــغ و مدافــع آن باشــند.
داســتان هــا و فیلــم هــای مــا هــم در ایــن موضــوع 
ــه  ــی ک ــد در حال ــادی دارن ــای زی اصــوال کاســتی ه
ــی و  ــوالت فرهنگ ــن محص ــه ای ــی ب ــاز مبرم ــا نی م
پرمخاطــب داریــم. بحــث نــرم افــزاری را بایــد واقعــا 

جــدی بگیریــم.

اصفهــان  و  تهــران  در  کــه  فرمودیــد 
ــاب  ــت حج ــد؛ وضعی ــرده ای ــل ک تحصی
ــا  ــط ه ــما در ان محی ــا ش ــا ب و برخورده

ــود؟ ــه ب چگون
ــکان  ــر م ــل دیگ ــاید مث ــگاهی ش ــای دانش در فض
ــراد  ــه کســی ای ــه راحتــی بشــود ب هــا نباشــد کــه ب
گرفــت و تمســخر کــرد. برخــی از محجبــه هــا هــم 
ــت  ــه اس ــن اینگون ــن اماک ــو ای ــد ج ــی کنن ــر م فک
ــخر  ــورد تمس ــض ورود م ــه مح ــت ب ــرار اس ــه ق ک
قــرار گیرنــد در حالــی کــه ایــن تصــور فقــط نتیجــه 
ــک  ــت. ی ــرد اس ــود ف ــن خ ــس پایی ــه نف ــاد ب اعتم
بانــوی محجبــه وقتــی شــخصیت و مــرام و جایــگاه 
ــگاه دیگــران هــم  علمــی خــودش را نشــان دهــد، ن
ــود.  ــد ب ــام او خواه ــگاه و مق ــظ جای ــا حف ــراه ب هم
ــای اول  ــه در روزه ــرده ام ک ــه ک ــم تجرب ــودم ه خ
ــی  ــوع آدم ــه ن ــا هم ــه ب ــجویی ک ــگاه دانش در خواب
برخــورد داشــتیم و مخصوصــًا اینکــه بــا دانشــجویان 
ــا  ــگاه ه ــم، ن ــتری بودی ــاط بیش ــر در ارتب ــته هن رش
ــود، گویــی برایشــان  ــه مــا یــک مقــدار متفــاوت ب ب
عجیــب و ســوال برانگیــز بودیــم امــا بعــد از گذشــت 
مدتــی کوتــاه نــه تنهــا مــا را بــاور کردنــد کــه بــه مــا 
اعتمــاد کامــل هــم پیــدا کردنــد و حتــی در برخــی از 

ــد. ــا مشــورت مــی کردن ــا م مشکالتشــان ب

در ارتبــاط بــا دانشــجویان خودتــان درباره 
ایــن موضوعــات مباحثــه ای مــی شــود؟

در برخــورد بــا دانشــجویانم شــاید اتفــاق نیفتــد کــه 
بــه صــورت مســتقیم دربــاره ایــن موضــوع صحبتــی 
بشــود یــا تذکــری بدهــم. ولــی اتفــاق افتــاده کــه در 
محورهــای تحقیقــات دانشــجویی و یــا کرســی هــای 
ــه  ــم. البت ــه ای ــن مبحــث پرداخت ــه ای آزاد اندیشــی ب
بــه صــورت خــاص هــم بــرای حجــاب ممکــن اســت 

کار نکنیــم ولــی بــا ورود بــه مســائل کلــی شــخصیت 
ــم  ــم ضــرورت حجــاب را ه ــی توانی ــش زن، م و من
جــا بیندازیــم. بــه نظــر مــن بهتریــن کاری کــه مــی 
توانــم انجــام دهــم ایــن اســت کــه بــه شــخصه بــه 
ــر را انتخــاب کــرده  ــردی کــه حجــاب برت ــوان ف عن
ــر  ــت نظ ــارم دق ــالق و رفت ــت در اخ ــر جه ام، از ه
داشــته باشــم، قطعــا اگــر دانشــجویانم در مــن عیبــی 
نبیننــد، اعتمــاد پیــدا مــی کننــد و ظاهــر مــرا هــم بــه 

عنــوان ظاهــری موجــه مــی پذیرنــد.
ــزاری  ــنهاد برگ ــه پیش ــم البت ــد ه ــگاه میب در دانش
کارگاه زن پژوهــی را داده ایــم کــه اگــر موافقــت شــد 

ــم. ــه ایــن موضــوع مهــم مــی پردازی ب

هــدف از برگــزاری ایــن کارگاه چــه خواهــد 
؟ د بو

ــس  ــورد جن ــاب، در م ــد حج ــائلی مانن ــر از مس فرات
ــت  ــرافت و کرام ــودی او، ش ــای وج ــه ه زن، عرص
ــبت  ــخ نس ــه در تاری ــزی ک ــی آراءتحقیرآمی او، بررس
ــل و  ــث تحلی ــار آن بح ــده و در کن ــان ش ــه زن بی ب
ــان ...  ــا زن ــط ب ــای مرتب ــم ه ــا و فیل ــان ه ــد رم نق
را خواهیــم داشــت. البتــه کلیــت طــرح مــورد تاییــد 
واقــع شــده ولــی هنــوز بــه مرحلــه عملیاتــی نرســیده 

اســت.

در حــوزه فعالیــت خودتــان خاطــره جالبــی 
بــه ذهنتــان مــی رســد؟

یکــی از خانــم هایــی کــه دو تــرم دانشــجوی 
تحصیــالت تکمیلــی بنــده بــود، همســر یــک روحانی 
بــود کــه خودشــان هــم از افــراد بــا حجــاب و معتقــد 
ــان  ــرای انجــام کارهــای پای ــد از اینکــه ب ــد، بع بودن
ــوده  ــن ب ــود، مــی گفــت همیشــه بدبی ــده ب ــه آم نام
ام کــه یــک زن بخواهــد درس بخوانــد و در محیــط 
ــی  ــاع حرف ــد در اجتم ــود و بتوان ــر ش ــاع حاض اجتم
ــرای گفتــن داشــته باشــد مخصوصــا کــه بخواهــد  ب
چنــگ در چنــگ مباحــث فلســفی و اســتدالل هــای 
عقلــی هــم بینــدازد. بــه همیــن خاطــر هــم تصمیــم 
جــدی بــه تغییــر رشــته داشــتم. ولــی وقتــی شــما را 
در کالس درس و در بحــث بــا دانشــجویان مشــاهده 
ــی  ــی و انتزاع ــث عقل ــه در مباح ــدم ک ــردم و دی ک
ــد،  ــی آوری ــم نم ــم ک ــر ه ــجویان پس ــی از دانش حت
ــی  ــم م ــه زن ه ــدم ک ــد و فهمی ــوض ش ــرم ع نظ
توانــد بــا رعایــت همــه شــئونات پیشــرفت کنــد. ایــن 
اقــرار ایشــان خیلــی بــه دلــم نشســت و مــرا مصمــم 
ــرای پیگیــری کار علمــی نمــود. حــاال  ــر از قبــل ب ت
نمــی دانــم نــگاه افــرادی کــه بــه حجــاب عالقــه و 
اعتقــاد ندارنــد نســبت بــه مــن چگونــه بــوده اســت.

دانشــگاه میبــد از لحــاظ حجــاب و عفــاف 
نظرتــان  دارد،  خوبــی  بســیار  شــرایط 

ــت؟ چیس
در دانشــگاه میبــد و فضایــی کــه ایجــاد شــده اتفــاق 
ــاده کــه گاهــی از آقــای دکتــر کالنتــری تشــکر  افت
کــرده ام، وقتــی در محیــط هــم قــدم مــی زنیــم بــه 
راحتــی مــی تــوان تفــوق محیــط علمــی بــر محیطــی 
پــر حاشــیه را متوجــه شــد. در مجمــوع محیطــی آرام 

مـا  پسـر  هـای  همکاسـی  هـرگاه 
مـی خواسـتند بـرای گرفتـن جـزوه 
را  حریمـی  کننـد  درخواسـت  مـا  از 
بـرای مـا قائل بودنـد و مسـتقیم این 
درخواسـت را بـه مـا نمی گفتنـد و از 
خانـم هـای دیگـر که پوشـش عادی 
واسـطه  عنـوان  بـه  داشـتند  تـری 

کمـک مـی گرفتنـد

و مناســب مهیــا شــده اســت. مــن در دانشــگاه هــای 
تهــران و اصفهــان بــی حجابــی هــای زیــادی را دیده 
ام. تجربــه شــده کــه همکالســی هــای مــا ســاعاتی 
قبــل از رفتــن بــه کالس جلــوی آینــه خــود را آمــاده 
ــد  ــاس را امتحــان مــی کردن ــواع لب ــد و ان مــی کردن
و گاهــی وســواس گونــه از دیگــران هــم نظرخواهــی 
ــم  ــه در کالس ه ــب اینک ــی جال ــد. حت ــی کردن م
ــی  ــک م ــود را چ ــود و خ ــان ب ــه جلویش ــدام آین م
ــه جــای بحــث علمــی مشــغول  ــد و معمــوال ب کردن
ــا دلبــری  ــان ی دلبــری حضــوری در دانشــگاه و خیاب
غیرحضــوری از پشــت تلفــن بودنــد! ایــن حاشــیه هــا 
کــه طبیعتــًا محیطــی علمــی را تداعــی نمــی کنــد، در 
دانشــگاه میبــد بــه نــدرت مشــهود اســت کــه بایــد از 

مدیریــت دانشــگاه تشــکر ویــژه داشــته باشــم.

ــای  ــنبه ه ــت چهارش ــان حرک ــه نظرت ب
ــژاد چقــدر موفــق  ســفید و مســیح علــی ن

ــود؟ ــد ب خواه
ــرت  ــالف فط ــر خ ــه ب ــی ک ــر حرکت ــرم ه ــه نظ ب
ــه شکســت  ــه هــر حــال محکــوم ب انســان باشــد، ب
ــه در ایــن  ــود و ادامــه نخواهــد یافــت. البت خواهــد ب
مســیر ضررهــای خــودش را هــم مــی زنــد و ممکــن 
اســت اســتعدادهایی را هــم بــه هــدر بدهــد. وظیفــه 
ــه  ــای مناســب و مقابل ــا کاره ــه ب ــن اســت ک ــا ای م
درســت، اســیب هــای ایــن ضــرر موقــت را هــم کــم 

کنیــم.
ــره ای  ــان خاط ــجویی خودت از دوران دانش

ــد؟ ــن مــورد داری در ای
خاطــره ای از دوران دانشــجویی خــودم بــه یــاد مــی 
آورم کــه بــرای مــن خاطــره مانــدگاری شــده اســت. 
بــا چنــد دوســت محجبــه گروهــی داشــتیم کــه بقیــه 
ــناختند،  ــی ش ــم م ــخوانی و نظ ــه درس ــا را ب ــم م ه
جــزوه هــای خوبــی هــم تهیــه مــی کردیــم. هــرگاه 
ــرای  ــتند ب ــی خواس ــا م ــر م ــای پس ــی ه همکالس
ــی را  ــد حریم ــت کنن ــا درخواس ــزوه از م ــن ج گرفت
ــن درخواســت  ــد و مســتقیم ای ــل بودن ــا قائ ــرای م ب
ــم هــای دیگــر کــه  ــد و از خان ــا نمــی گفتن ــه م را ب
ــطه  ــوان واس ــه عن ــتند ب ــری داش ــادی ت ــش ع پوش
ــه  ــود ک ــم نب ــور ه ــن ط ــد. ای ــی گرفتن ــک م کم
ــور  ــد و مجب ــده باش ــا محــدود ش ــا م ــان ب برخوردش
ــن  ــان را پایی ــد سرش ــی بینن ــا را م ــی م ــند وقت باش
بیندازنــد، یــا ســر کالس بحــث علمــی نداشــته 
باشــیم، ولــی بــرای گرفتــن جــزوه کــه کمــی جنبــه 
ــه خودشــان  ــن اجــازه را ب ــر داشــت، ای خصوصــی ت

ــد. ــتقیم درخواســت کنن ــه مس ــد ک ــی دادن نم

 و نکته اخر؟
و  رخ دهــد  فرصتــی  اگــر  همیشــه ســر کالس 
دانشــجویان شــروع بــه درد دل کننــد و بــه اصطــالح 
بــه زمیــن و زمــان انتقــاد کننــد! بــه آنهــا مــی گویــم 
کــه نقایــص همیشــه در همــه جــا هســت، شــما بایــد 
خودتــان را درســت کنیــد. بــه جــای اشــکال گرفتــن 
ــا  ــم در ســطح و محــدوده خــود م ــه دیگــران ببینی ب
ــد؛  ــر مــی آی ــرای اصــالح از دســتمان ب چــه کاری ب

همــان را انجــام دهیــم.
توصیــه خانمانــه هــم اینکــه بــه پوشــش اســالمی و 
بــه حریمــی کــه اســالم از مــا خواســته آن را رعایــت 
ــع  ــدم آزادی و مان ــارت و ع ــم اس ــه چش ــم، ب کنی
پیشــرفت نــگاه نکنیــم، اینهــا تدابیــر ظریفــی اســت 
بــرای اینکــه زن بتوانــد ســالم در جامعــه ظاهــر شــود 
ــه جــای جنســیت خــود، اســتعدادهای انســانی و  و ب
کرامــت خــود را بــه بــروز رســاند. از خــدا می خواهــم 
ــی  ــن و تمام ــه دل م ــودش را ب ــان خ ــور ایم ــه ن ک
ــا در پرتــوی آن  ــد ت ــم بتابان ــوان نیک سرشــت عال بان
ــه  ــاد ب ــا اعتم ــم را خــوب بشناســیم و ب خــدای حکی
ــا شــتاب هــر چــه  ــی را ب ــازل ترق ــش، من فرمان های

ــم. تمــام بپیمایی
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دیدار با خادمیاران رضوی/ اهدای تابلوی گنبد و گلدسته امام رضا)ع( به امام جمعه میبد

جشن سفیر خورشید/ برگزاری جشن دهه کرامت به همت جبهه فرهنگی و با همکاری شهرداریحجاج میبدی در مدینه النبی/ تصویری از حجاج میبدی در کاروان دکتر فاضلی

یادواره شهدای شیدیه/ بوسه آیت اهلل اعرافی بر تابوت شهید طلبه اردکانی

حضــرت  عتــرت  و  قــرآن  فرهنگــی  موسســه 
معصومــه)س( کــه از ســال ۱۳۷4 فعالیــت هــای 
ــن،  ــوده، اولی ــروع نم ــد ش ــتان میب ــود را در شهرس خ
بزرگتریــن و پرافتخارتریــن موسســه قرآنی شهرســتان 
ــه  ــه ارائ ــر کشــوری در زمین و یکــی از موسســات برت

ــد. ــی باش ــی م ــای قران ــوزش ه آم

اهــم دســتاوردها و فعالیــت هــای ایــن موسســه 
ــای  ــت ه ــج فعالی ــوع نتای ــته و مجم ــال گذش در س

ــد: ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ــه ب موسس
آمــوزش و تعلیــم قــرآن بــه ۲۷50 قــرآن آمــوز در ۷ 
شــعبه از مراکــز وابســته بــه موسســه شــامل آمــوزش 
روخوانــی، روانخوانــی، تجویــد، صــوت و لحــن، حفــظ 

قــرآن، مفاهیــم و تدبــر در قــرآن، امــام شناســی
تاســیس 4 مدرســه قرآنــی، و آمــوزش و تربیــت بیــش 

از ۳45 دانــش امــوز در ســال گذشــته
ارائــه آمــوزش هــای پیــش دبســتانی بــه ۳40 نونهــال 
ــته  ــی وابس ــتانی قرآن ــش دبس ــد و پی ــز مه در 6 مرک

بــه موسســه
ــم در  ــرآن کری ــظ کل ق ــش از ۱۱۱ حاف ــت بی تربی
شــاخه خواهــران و حــدود 40 حافــظ کل قــرآن کریــم 

ــرادران در شــاخه ب
تربیــت حــدود ۱000 حافــظ قــرآن کریــم در مقاطــع 

مختلــف در ســال هــای گذشــته
ــن  ــر برنامــه هــای فــوق، برخــی از مهمتری عــالوه ب
عملکردهــا و برنامــه هــای ایــن موسســه در راســتای 

دســتیابی بــه اهــداف، بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
همــکاری گســترده بــا ادارات و نهادهــای فرهنگــی در 

برگــزاری برنامــه هــا و مســابقات قرآنــی
افزایــی  مهــارت  و  ارتقــاء  هــای  دوره  برگــزاری 

ــب دوره  ــتمر در قال ــورت مس ــه ص ــان ب ــژه مربی وی
ــر، روانشناســی، تجربــه هــای کالســداری،  هــای تدب
مدیریــت کالس، شــیوه هــای نویــن انتقــال مفاهیــم 
دینــی، مشــاوره، استعدادســنجی و امامــت، تربیــت داور 

ــی ــی قرآن و مرب
برگــزاری کارگاه هــای مهــارت اخالقــی جهــت 
ــازی  ــت و خودس ــش معنوی ــا و افزای ــب نیروه تهذی

ــنل پرس
ــی آموزشــی  ــای مســتمر تربیت ــش ه ــزاری همای برگ

ــه ــواده هــای مجموع ــژه خان وی
تشــکیل معاونــت هــای پژوهــش و تهذیــب و تربیــت 
در راســتای ارتقــاء برنامــه هــای تربیتــی و پرورشــی 

مجموعــه
برخــی از مهمتریــن افتخــارات و عنــوان هــای کســب 

شــده توســط ایــن موسســه در ســال گذشــته:
برگزیــده بــه عنــوان یکــی از 50 موسســه برتــر 
ــی موجــود در  ــان ۳۳۱6 موسســه قران کشــوری از می

ــور کش
کســب ۷ رتبــه برتــر اســتانی توســط حافظــان وقاریان 
موسســه درچهارمیــن دوره از مســابقات اســتانی ورزش 

ــان )۱۱بهمن ۹۷( وجوان
ــر  ــه برت ــوع ۱۷ رتب ــر از مجم ــه برت ــب ۱0 رتب کس
اســتانی در مســابقات مدهــا متــان ویــژه کانــون هــای 

ــن ۹۷( ــاجد )5 بهم مس
کســب ۱6 مقــام برتــر اســتانی در مســابقات آمــوزش 

و پــرورش
ــا ۲00  ــون ب ــم اکن ــی ه ــزرگ قرآن ــه ب ــن موسس ای
مربــی و مدیــر و نیــروی کادر در حــال ارائــه آمــوزش 
ــش  ــا و دان ــواده ه ــه خان ــی ب ــی و تربیت ــای قرآن ه

ــی باشــد. ــوزان م ام
ــالع از  ــت اط ــد جه ــی توانن ــد م ــریف میب ــردم ش م
شــرایط ثبــت نــام و دیگــر برنامــه هــای موسســه بــا 

ــد. ــل فرماین ــاس حاص ــماره ۳۲۳۲۱4۱۸ تم ش

گوشه ای از فعالیت های اولین، بزرگترین و پرافتخارترین موسسه قرآنی شهرستان میبد

شوخی با نفتکش ملکه
ــه  ــاش ک ــط اونج ــی فق ــن الملل ــن بی ــض قوانی نق

ــن ــت میکن ــو آب توقیف ــزی ت ــماند میری پس

میگــن یــه نفتکــش انگلیســی وایســاده ســر دریــای 
عمــان ســوت می زنــه میگــه تنگــه هرمــز نفتکــش 

ــه دور بزنین بگیری

تمــوم  بعــدی  حرکــت  واســه  نظــرم  بــه 
ــا  ــایپا ت ــت س ــدن دس ــی رو ب ــای توقیف نفتکش ه
ازشــون نفتکــش وانــت تولیــد کنــه انگلیســیا دیگــه 

ــه ــس کی ــه ریی ــت بش ــون ثاب بهش

ــی  ــزار تومن ــج ه ــارژ پن ــه ش ــه ی ــه اگ ــی ملک یعن
ــک  ــت پیام ــد، دریاف ــوهرش می خری ــاب ش از حس
پرداختــش دوبرابــر بیشــتر از ایــن پاســخ ایــران بــه 

ــید. ــول می کش ــمون ط ــدن نفتکش دزدی

www.meybodema.ir تصاویر خبری میبدما/ مشروح خبرها و تصاویر بیشتر در سایت میبدما
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هجرت عاشقانه
مسئول اعزام در نگاه اول متوجه دستکاری شناسنامه ها 
نشد. نیم نگاهی به قامت بچه ها کرد و باز به شناسنامه 
توی دستش دقیق شد. در یک لحظه تفاوت تاریخ باالی 
تاریخ  به  زد  زل  شد.  متوجه  را  آن  پایین  و  شناسنامه 
ای  در چسب شیشه  نور  انعکاس  تولد روی شناسنامه. 
را تشخیص داد. با ناخن چسب را از جایش کند. تاریخ 
تولد ۱۳44 تبدیل شد به ۱۳46. مسئول اعزام سپاه میبد، 
به چشمان دو نوجوانی که رنگ باخته بودند، خیره شد ...
زیادی  زمان  اسالمی،  محمدرضا  با  قبل  شب  رضا 
بودند.  کرده  صرف  شناسنامه  تاریخ  تغییر  برای  را 
محمدرضا گفته بود: » برای سن ما جبهه رفتن واجب 
نیست.« رضا جواب داده بود: » وقتی امام فرمان جهاد 
نیست.« و » مگر در کربال،  داده، سن و سال مطرح 

همه شهدا به سن تکلیف رسیده بودند؟«
فکر رفتن به جبهه حسابی ذهنش را به خود مشغول 
کرده بود. حاالت و رفتارش هم این را نشان می داد. 
به خوبی فهمیده  را  این  پدِر رضا  آقا محسنی فر،  حاج 
بود. همان وقت ها بود که پسرِک سر به حال و هوای 
جبهه را کناری کشیده بود: »باباجان، هر وقت خواستی 
به جبهه بروی، به من بگو. خودم تو را به محل اعزام 
رضا  و  کنی؟!«  فرار  من  اطالع  بدون  مبادا  برم.  می 
رفتنش  راه  سد  پدر،  که  بود  فهمیده  خوبی  به  را  این 
رفتن  در مسیر  روزهایی که  در  را  نخواهد شد. همین 
به منطقه بود به دوستش نیز گفته بود: » این ممکن 
است آخرین دیدار ما باشد، اگر شهید شدم خبر شهادتم 
را به خانواده ام بده، آنها آنقدر آماده هستند که از این 

خبر ناراحت نشوند«
رفیق  و  دوست  محمدرضا،  با  بود.  رمضان  شانزدهم 
جبهه  به  رفتن  برای  تا  شدند  همراه  صمیمی اش 
استخاره بگیرند. به دیدار امام جماعت مسجدشان، حاج 
حاج  کرد.  استخاره  محمدرضا  اول  رفتند.  وحیدی  آقا 
آقا نیم نگاهی به او انداخت و گفت: »بد است. سختی 
زیادی در پیش داری«. نوبت رضا شد. حاج آقا وحیدی 
خوب  »خیلی  کرد:  او  به  نگاهی  و  گرفت  استخاره 
است«. نگاهش را به زیر انداخت. دوباره نگاهش کرد و 
گفت: » هجرتی در تو می بینم، روحی و جسمی« و باز 
سر به زیر انداخت و دوباره نگاهش کرد. این موضوع 
در  نوری  آقا مجذوب  انگار حاج  تکرار شد.  باری  چند 

چهره رضا شده بود. 
با التماس و درخواست هایی که از مسئولین اعزام کردند، 
روزهای رفتن زود رسید. پدر خواسته بود که رضا بماند 
و خودش برای چندمین بار به جبهه برود. رضا خواهش 
کرده بود که این بار را اجازه رفتن بدهد، اگر سرنوشتش 
اسارت یا شهادت نبود، دیگر حرفی از رفتن به جبهه نزند.
در مسیر رفتن به منطقه نیز چندبار تماس گرفت. انگار 
می خواست دل پدر کامال از این رفتن راضی باشد و در 
آخرین تماس این رضایت را به طور کامل جلب کرده بود.
حاج آقا محسنی فر شبی در خواب رضا را میهمان برادر 
شهیدش محمدتقی می بیند. وقتی می خواستند مقدمات 
بودند،  مردد  گفتنش  در  و  دهند  انجام  را  خبر  رساندن 
است!  بود: »رضا شهید شده  گفته  به صراحت  خودش 
و من این را می دانم.« دستانش را به آسمان بلند کرده 
توی  فقط  بپذیر...«  من  از  را  قربانی  این  »خدایا  بود: 
ذهنش آمده بود که باید صورت بچه نماز شب خوان و 
مانده  سالم  زیبا  آن صورت  که  ببینم،  را  خوش اخالقم 
رضا  لب های  انگار  بود.  دیده  را  صورتش  نه!  یا  است 
تبسمی دلنشین داشت. بوسه ای نثارش کرده و آرام گفته 
بود: »باباجان، سالم مرا به آقا امام حسین)ع( برسان...«

شهید 

رضا محسنی رف 
                                           هب روایت خانواده و دوستان

کتـاب دلتنـگ نبـاش چهاردهمیـن جلـد از مجموعـه 
مدافعـان حـرم در انتشـارات روایـت فتـح اسـت کـه 
چـاپ نخسـت ایـن کتـاب در سـال ۹۷ بـا قلـم زینب 

موالیـی روانـه بـازار کتـاب شـد.
سـال گذشـته کـه »دلتنـگ نبـاش!«  چـاپ شـد، این 
کتـاب بـه دسـت رهبـر انقالب رسـید و ایشـان پس از 

مطالعـه در ابتـدای کتاب نوشـتند:
»بسمه تعالی

سـالم و رضوان خدا بر شـهید عزیـز روح اهلل قربانی. از 
همسـر شـهید باید تشـکر شـود بخاطـر فرسـتادن این 
کتـاب و از ایشـان و خانـم موالئـی بخاطـر تدوین این 

ثر« ا

کتـاب دلتنـگ نبـاش شـرحی بـر زندگی شـهید مدافع 
حـرم روح اهلل قربانـی اسـت کـه زینـب موالیی تالش 
کـرده در دوازده فصـل بـه بیـان ویژگی هـای شـهید 
پرداختـه و خاطراتـی از همسـر، خانـواده، دوسـتان و 
همرزمـان وی را در قالـب مسـتند داسـتانی بیـان کند.

در صفحـات پایانـی این کتاب بـا درج تصاویر روح اهلل 
قربانی سـعی شـده تـا مخاطـب را با گـذری تصویری 

از کودکی تا شـهادت وی بیشـتر آشـنا سـازد.
شـروع کتـاب با فضاسـازی از زیـارت همسـر روح اهلل 
در کنـار ضریـح حضرت ثامن الحجج )ع( شـروع شـده 
و در ادامـه بـا بازگشـت بـه سـالیان قبل، بـه ورود روح 
اهلل قربانـی در سـال ۹0 بـه دانشـگاه امام حسـین )ع( 
می پـردازد و در ادامـه داسـتان چگونگـی ازدواج روح 
اهلل بـا همسـرش و خاطـرات گوناگونـی تا زمـان اعزام 
بـه سـوریه در قـد و قامـت یـک مدافـع حرم و سـپس 

شـهادت روح اهلل بیـان می شـود.
اینکـه همسـر روح اهلل قربانـی بـه دلیـل بزرگ شـدن 
در یـک خانـواده سـپاهی و آشـنایی بـا ماموریت هـا و 
یـک  بـا  نداشـت  دوسـت  شـغل  ایـن  دشـواری های 
پاسـدار ازدواج کنـد تا زمـان خواسـتگاری و دیدن روح 
اهلل و تبدیـل شـدن همه اسـترس ها به یـک آرامش در 

نثـری روان و خواندنـی نـگارش گردیده اسـت.
شـهید روح اهلل قربانـی متولـد یکـم خـرداد مـاه سـال 
۱۳6۸ اسـت کـه در ۱۳آبـان مـاه سـال ۹4 در شـهر 
حلب سـوریه به فیض شـهادت نائل گشـت و سرانجام 
در سـال ۹۷ کتـاب زندگـی این شـهید عزیـز به همت 

انتشـارات روایـت فتـح راهی بـازار نشـر گردید.

برش کوتاهی از این کتاب؛
چشـم هایـش را باز کـرد، هنوز ضریح در دسـتانش بود. 
نمـی دانسـت چقـدر از زمـان گذشـته فقط می دانسـت 

تمـام روزهـای زندگـی اش از ذهنش گذشـته بود.
 صدای روح اهلل در اعماق وجودش پیچید.

- زینـب، اگـر رفتیـم کربـال، حاضـری حلقه هامون رو 

بندازیـم حرم؟
- وای روح اللـه، معلومـه کـه نـه. حلقه هـای ازدواجمون 
تنهـا چیـز مشـترک بیـن من و توئـه. چه جـوری ازش 

بکنم؟ دل 
- ولـی اگـر حلقه هامـون رو بندازیـم حـرم، عشـقمون 

جاودانـه میشـه ها!
- نمـی دونم، حاال بذار قسـمت بشـه بریـم کربال، اون 

موقع تصمیم مـی گیریم.
بعـد از شـهادت روح اهلل، بـا خـودش عهـد کـرد هـر 
وقـت کربـال قسـمتش شـد، حلقـه هایشـان را بیندازد 

ضریح. داخـل 
کیسـه ای را از قبـل آمـاده کرده بود و روی آن نوشـته 

بود:
»ایـن حلقه هـای مـن و همسـر شـهیدم اسـت کـه در 
دفـاع از حـرم حضـرت زینـب)س( شـهید شـد، فقـط 

خـرج ضریح شـود«
حلقـه هایـش را از انگشـتش بیـرون آورد و در کیسـه 
انداخـت. در کیسـه را محکـم کـرد و آن را انداخـت 
درون ضریـح. با چشـم مسـیر عبـورش را دنبـال کرد، 
افتادنـد کنـار قبـر مطهر امـام حسـین)ع(. رو به ضریح 
گفـت: » امام حسـین، حلقـه های ازدواجـم رو انداختم 
ضریـح تـا بگـم از بهتریـن چیـزای زندگیـم گذشـتم 
بـرای شـما، منتـی هـم نیسـت، روح اهلل همـه زندگیم 
بـود و حلقـه هـای ازدواجمـون تنهـا چیـزی بـود کـه 

بینمـون مشـترک بـود. هـر دوی اینهـا فدای شـما.«
آرامـش عجیبـی داشـت کـه تـا آن روز تجربـه نکرده 
بـود. در ازای همـه چیزهایـی کـه داده بـود، یـک چیز 
گرانبهـا بـه دسـت آورده بـود. آن هم چیـزی نبود، جز 

روح اهلل ابـدی  ...

 شرح زندگانی مدافع حرم شهید روح اهلل قربانی 

معرفی کتاب »دلتنگ نباش!«

خانم فائزه زرافشان

پیچید عطر غنچه های الله عباسی
بین چمن های رباط شاه عباسی

شال بلند راه ابریشم معطر شد
با بوسه ی گلبرگ های صورتی، یاسی

خورشید زلفش را به دست آب ها داده است
غرق تاللو می شود این حوض الماسی

شاعر شدن در شهر خشت خام آسان است
وقتی تو هم مانند من لبریز احساسی

پا روی چشمان غزل بگذار ، آه امشب
چیدم برایت بیت ها را با چه وسواسی

تازه گذارت سمت ما افتاده، حق داری
شهر مرا با این لباس سبز نشناسی

ــا  ــزار ب ــا نمازگ ــد دهه ــه گذشــته میب ــه هفت  در حاشــیه نمازجمع
امضــای طومــاری خطــاب بــه مدیــر شــبکه ســوم ســیما حمایــت 
ــالم  ــازنده آن اع ــل س ــدو و عوام ــریال گان ــود را از س ــع خ قاط

ــد. کردن
ــران  ــن مدی ــن ســریال و همچنی ــار از ســازندگان ای ــن طوم در ای
ــر فشــارهای ضدانقــالب و  ــا در براب صداوســیما خواســته شــده ت
ــداوم  ــال ت ــه دنب ــوند و ب ــل نش ــان منفع ــی آن ــای داخل دنباله ه

ــند. ــریال ها باش ــوع س ــن ن ــاخت ای س
ــرای روابــط عمومــی ســازمان  گفتنــی اســت کــه ایــن طومــار ب

صــدا و ســیما ارســال شــد

بسمه تعالی
برادر گرامی جناب آقای علی فروغی

مدیر محترم شبکه سه سیما

ــیار  ــریال بس ــاهده س ــا مش ــر ب ــبهای اخی ــی ش ــران ط ــردم ای م
ــا گوشــت  ــیما ب ــوم س ــبکه س ــدو« از ش ــذاب »گان ــاوت و ج متف
ــرویس های  ــه س ــدند ک ــه ش ــود متوج ــتخوان خ ــت و اس و پوس
پلیــد  مــزدوران  همدســتی  بــا  چگونــه  آمریــکا  جاسوســی 

داخلــی اش اعــم از برخــی مســئولین و آقازاده هــا و خبرنــگاران و 
ــای  ــران را در تنگن ــردم ای صنعتگــران و در عرصــه اقتصــادی، م
شــدید اقتصــادی قــرار می دهــد و راه دور زدن تحریم هــا را 
ــای  ــه نیروه ــد ک ــر از آن دیدن ــه مهمت ــد و البت ــدود می کن مس
ــر کــف اطالعاتــی و امنیتــی کشــور و خصوصــا  نخبــه و جــان ب
ــالب  ــداران انق ــپاه پاس ــج( در س ــام زمان)ع ــام ام ــربازان گمن س
ــا نهایــت تیزهوشــی چگونــه در مقابــل نفــوذ عناصــر  اســالمی ب
ــه دفــاع می کننــد. دشــمن ایســتاده اند و از هموطنــان خــود جانان

مــا امضاءکننــدگان ایــن طومــار بدینوســیله مراتــب سپاســگزاری 
و حمایــت قاطــع خــود را از ســازندگان ایــن ســریال بســیار 
ــی  ــار)کارگردان(، مجتب ــواد افش ــان ج ــه آقای ــب از جمل پرمخاط
امینی)تهیــه کننــده(، پیــام دهکــردی، داریــوش فرهنــگ و محمــد 
رهبانــی )بازیگــران شــاخص ایــن مجموعــه( اعــالم داشــته و از 
ــز و  ــد افتخارآمی ــن رون ــه ای ــن ادام ــه ضم ــم ک ــما می خواهی ش
ــن  ــه پشــتوانه ای ــن، ب ــه ای ــار بســیار بیشــتری شــبیه ب ــد آث تولی
ــی کــه بعضــا  ــر فشــارهای عناصــر سیاســی و حزب ــت در براب مل

ــی هســتند، بایســتید. ــزدوران آمریکای ــان م ــه هم عقب

ایام عزت مستدام
جمعی از نمازگزاران جمعه شهرستان میبد

حمایت میبدی ها از سریال گاندو با امضای یک طومار
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نکته ای مهم درباره امر به معروف و نهی از منکر + خاطره

حارئ 6
پرخشه هایی از زبان فارسی؛ وند پژوهی 

»پ«
دکتر ابوالفضل امامی میبدی

دبیر ادبیات فارسی مجتمع شهید باهنر در رم/ ایتالیا

پََرخَشه هایی از زبان فارسی در برابر جنگ جهانی 
واژگان بیگانه؛ فارسی زیباست! دوستش بداریم.

در وندپژوهـی نخسـت، بـه »چـم« پرداختیـم. اینک 
و در بخـش دوم، بـه پیشـوند »پــ« اشـاره می شـود.

»پ« پیشـوند واژگونـی )برعکـس سـازی( اسـت؛ اما 
گونـه ویـژه ای از واژگـون سـازی، کـه نوعی نـگاه به 
اصـل معنـا در کنـار نفی آن وجـود دارد؛ بـه این نمونه 

هـا زیـر ریزبین شـوید:
۱. آلـودن، پــ + آلودن = پالودن. پالـودن یعنی چیزی 

را از آلودگـی پاک کـردن )آالیش، پاالیش.
۲. رفتـن، رو، روا: پــ + روا = پـروا )تقـوا( پـروا یعنـی در 
جایـی که کشـش به سـمت روا شـمردن کاری و رفتن 
به سـوی آن اسـت، ضـد آن عمل شـد )پـروا(. در اصل 
پروایـم نیسـت؛ یعنی رفتن را درسـت نمی دانـم نه این 

کـه حوصله رفتن نـدارم.
۳. رفتـن، رو، روان، روانـه، پـ + روانـه = پروانه؛ یعنی 
کاری کـه روانـه بـودن نیسـت، در عیـن حـال، نوعی 
ارتبـاط بـا رفتـن و روانه شـدن نیـز دارد؛ پروانه، یعنی 
چرخنـده، یعنـی نوعـی رفتن کـه نرفتن اسـت و تنها 
بـر گـرد خـود چرخیدن اسـت. پروانـه پنکـه و خودرو 
هـم از همیـن ترکیـب اسـت؛ چنـان کـه خـود پروانه 
نیـز بـه سـبب گـردش بر ِگـرد نـور یا شـمع یـا ُگل، 

پروانـه نامیـده اند.
 4. رسـیدن، بـرس، رس، رسـه، پــ + رسـه = پرسـه؛ 
یعنـی پویایـی بـه سـویی هسـت، امـا رسـیدن در آن 

. نیست
5. َرسـتن )رهـا شـدن از بند(، رسـتش، پـ + رسـتش= 
پرسـتش، پرسـتیدن؛ یعنـی خـود را در بنـد نهـادن: 
بندگـی(. َرسـتن، َرسـت، رسـتار، پـ+ رسـتار= پرسـتار؛ 
یعنـی کسـی کـه خـود را در بند بیمـار می نهـد. چقدر 
زیبـا اسـت معنـای پرسـتار! بیمار مثـل ارباب اسـت و 
پرسـتار مثـل نوکـر او؛ بـی تردید ایـن زایایی اسـتادانه 
زبانـی نمـی توانـد جـز از دینـی برآمـده باشـد که می 
گویـد هـر کـس پــ رسـتار بیمـار باشـد، مانند کسـی 
اسـت کـه تـازه از مـادر زاییده شـده اسـت؛ یعنی پاک 

گناه. از 
پلنـگ؛   = لنـگ   + پ  لنـگ،  بلنـگ،  لنگیـدن،   .6
لنـگ یعنـی کسـی کـه پایـش دچـار ضعـف اسـت و 
نمـی توانـد راه بـرود و پلنـگ یعنـی حیوانـی که پای 

نیرومنـد و تیـز دارد.
۷. اسـت، پـ + اسـت = پَـ اَسـت، پسـت: پسـت یعنی 
نوعـی اسـتن )بـودن( کـه انـگار اسـتن نیسـت؛ زیرا 

اسـت. ارزش  کم 
۸. آش )در هـم و بـا هـم(، پـ + آش= پـاش؛ یعنی از 
هم پاشـیده. پـاش+ اُفته )بـن مضارع افتـادن + ه( = 
پاشـفته )پشـفته( در زبان فارسـی به گویـش مرکزی 
)میبدی و شـهرهای اسـتان یزد( به قطـره ای از مایع 

گفتـه می شـود کـه از آن جدا شـود و بیفتد.
پــ + شـفته = پشـفته؛ هـم چنیـن احتمـال دارد کـه 
پشـفته از پیشـوند »پـ« با واژه »شـفته« درسـت شـده 
باشـد. شـفته یعنـی چیـز در هـم تنیـده و هماهنـگ 
)شـفته گونـه دیگر سـفت، و سـفته اسـت و چفت هم 
گونـه دیگـری از همـان شـفت بـوده اسـت و شـیفت 
انگلیسـی هـم از چفـت و شـفت فارسـی آمـده اسـت. 
بنابرایـن احتمـال، پشـفته یعنـی چیـزی کـه از یـک 
مجموعـه هماهنـگ و بـه هم پیوسـته جدا شـده اسـت.

۹. آمـدن، آی، آیـان )قیـد حالـت، یعنـی در حالـت 
آمـدن(، پــ + ایـان= پایـان؛ یعنی دیگر حالـت آمدنی 
حرکـت  )دارای  آینـده  آی،  آمـدن،  نیسـت.  کار  در 
آمـدن( پــ + آینـده= پاینـده؛ یعنـی آمدنـی در میـان 
نیسـت، امـا نوعـی حضـور و اثر آمـدن، هسـت. خود 
واژه پـا و پایـه و پاییـن نیـز در همنـی راسـتا قابـل 

بررسـی اسـت.
ادامه در صفحه 8

مقدمه:
ــرح  ــای مط ــی، دیدگاهه ــدی کل ــیم بن ــک تقس در ی
ــته  ــه دو دس ــوان ب ــی ت ــوع را م ــک موض ــاره ی در ب
تقســیم نمــود: ۱- همــه آنــرا قبــول دارند)محکمــات(؛ 
ــه  ــابهات(؛ گرچ ــود دارد)متش ــر وج ــالف نظ ۲- اخت
ممکــن اســت از زمــره محکمــات دینــی باشــد ولــی 
اکنــون چنیــن وضعیتــی در جامعــه پیــدا کــرده اســت.

اگــر بتوانیــم بــا بیــان ادلــه دینــی و انجــام مباحثــات 
کافــی، اختــالف نظــر را از بیــن ببریــم ریشــه 
ــده  ــرف ش ــا برط ــا و نزاع ه ــوری ه ــیاری از دلخ بس
ــم از  ــت، اع ــان ام ــکاری می ــاون و هم ــب تع و ضری
مســئولین و مــردم، افزایــش مــی یابــد؛ البتــه محکــم 
ســازِی متشــابهات، نبایــد زمــان بــر باشــد بلکــه بایــد 
ــا ســرعت معقــول صــورت پذیــرد.  در عیــن دقــت، ب
در ذیــِل نظــام والیــت فقیــه و در میــان امــت اســالم، 
مــی تــوان بــا ارائــه اســتداللهای دینــی، تمســک بــه 
فرمایشــات حضــرت امــام خمینــی)ره( و مقــام معظــم 

رهبــری ایــن ســیر را ســرعت بخشــید.
نکتــه: محکمــات و متشــابهات، اصطالحــی اســت کــه 
غالبــا در مــورد آیــات قــرآن بــکار مــی رود و در علــم 
اصــول فقــه بــدان پرداختــه مــی شــود. بــه آیاتــی کــه 
ــه ای  ــه  گون ــر معانــی روشــن نباشــد ب داللــت آنهــا ب
ــته  ــی در آن راه داش ــف و گوناگون ــوه مختل ــه وج ک
ــه بررســی  ــوارد ب ــه م ــد. این گون باشــد متشــابه گوین
ــه محکمــات  ــرا ب ــد آن ــاز دارد و چه بســا بای عمیــق نی
ارجــاع داد. نصــوص و ظواهــر قــرآن جــزء محکمــات، 
ــات  ــراد از محکم ــد. م ــابهات می باش ــه از متش و بقی
در نوشــته حاضــر، اعتقــاد، تصمیــم یــا اقدامــی اســت 
کــه بــاور مشــترک افــراد جامعــه هــدف، بــر درســتی 
ــرا  ــر ایــن صــورت آن ــه اســت؛ در غی آن شــکل گرفت

متشــابه مــی نامیــم.
خاطره:

طبــق معمــول، هنــگام اذان بــرای اقامــه نمــاز 
جماعــت حاضــر شــدم. یکــی از اعضــاء هیــأت امنــاء 
ــه  ــی صبران ــگار ب ــت. ان ــت داش ــته ای در دس نوش

ــه ای  ــت جانبداران ــا حال ــم. ب ــا برس ــود ت ــر ب منتظ
ــایگان  ــی از همس ــه یک ــوط ب ــه مرب ــن نام ــت: ای گف
اســت کــه نســبت بــه پخــش اذان صبــح بــا بلندگــو 

اعتــراض دارد. 
در پاســخ بــه ایــن نامــه، دو راه وجــود داشــت: الــف- 
ــراض او وارد  ــه اعت ــد ک ــی ش ــان م ــت بی ــا قاطعی ب
ــه  ــان ادل ــا بی ــد اذان پخــش شــود. ب- ب نیســت؛ بای
ــت و  ــران حجی ــاء و نمازگ ــأت امن ــرای  هی ــه ب ای ک
اعتبــار داشــت هــر  شــبهه و ابهامــی زدوده مــی شــد 
تــا همدلــی و همزبانــی عمومــی شــکل گیــرد. گزینــه 
دوم را انتخــاب کــردم و گفتــم: »بســیار خــوب، فــردا 

ــد.« ــح اذان را پخــش نکنی صب
ــع،  ــع در مناب ــا تتب کار محکــم ســازی شــروع شــد. ب
ــام  ــات مق ــد، و فرمایش ــام تقلی ــع عظ ــاوی مراج فت
ــه  ــری جمــع آوری شــد و یادداشــتی تهی معظــم رهب
ــرا  گردیــد. فــردا شــب بیــن نمــاز مغــرب و عشــاء آن
بــرای نمازگــزاران خوانــدم و تحویــل فــردی کــه نامه 
ــه همســایه  ــا ب ــود دادم ت ــرده ب ــت ک ــراض دریاف اعت
معتــرض تحویــل دهــد. رضایــت عمومــی در چهــره 
همــه اعضــاء هیــأت امنــاء و ســایر نمازگــزان پدیــدار 
شــد؛ خــط مشــی محکــم ســازی خیلــی خــوب جواب 
داده بــود، لــذا اعــالن کــردم »از فــردا صبــح اذان بــا 

بلندگــو پخــش شــود.«
در همــان ایــام، جهــت رایزنــی بــا فرمانــده کالنتــری 
ــر  ــه دفت ــاره ای  مســائل محــل، ب ــاره پ محــل، در ب
ایشــان مراجعــه نمــودم. ایشــان اظهــار داشــت برخــی 
ســاکنین، نســبت بــه پخــش اذان صبــح شــاکی 
ــان دادم.  ــه ایش ــت را ب ــان یادداش ــورا هم ــتند. ف هس
آنــرا مطالعــه کــرد. بــی درنــگ اظهــار داشــت منبعــد 
مــن هــم پشــتیبان شــما خواهــم بــود؛ برنامــه خــود را 

بــا قــدرت ادامــه دهیــد.
توصیه ها:

ــرفت  ــه پیش ــه دغدغ ــانی ک ــت کس ــته اس ۱- شایس
ــا مســئولین  ــد ب ــادی دارن ــوی و م شــهر از نظــر معن
سیاســتگزار و اجرائــی شــهر در ارتبــاط باشــند و 

گفتگــو نماینــد. حضــور در ایــن مــراودات بایــد همــراه 
ــا مهارتــی باشــد. ۲- در  ــا توشــه کافــی علمــی و ی ب
صــورت مشــاهده نابســمانی در زمینــه هــای ارزشــی، 
بــر گفتگوهــای فــوق تأکیــد مــی گــردد. در صورتــی 
کــه مبانــی نظــری تصمیــم گیــرِی مســئولین مــورد 
مناقشــه باشــد مــی تــوان بــه طــرق مقتضــی و ســهل 
الوصــول، تــالش کــرد تــا بــه بــاور مشــترک نزدیــک 
ــاال  ــاور، احتم ــد. و در صــورت وحــدت نظــری و ب ش
ــردد؛ در  ــی گ ــئولین برم ــای مس ــه اولویته ــکل ب مش
ایــن صــورت مــی تــوان بــا انجــام گفتگوهــای 
منطقــی، بــه اصــالح و جابجائــی اولویــِت آنهــا 
ــدوم  ــئولین خ ــه مس ــی ک ــارد. در صورت ــت گم هم
ــوان از  ــی ت ــد م ــر دهن ــود را تغیی ــت خ ــد اولوی نتوانن
ــه  ــد؛ ب ــا وارد ش ــا آنه ــکاری ب ــاون و هم ــکار تع راه
ــت در هــم  ــا معاون ــه گــری را ب ــارت دیگــر مطالب عب
ــر،  ــه اخی ــت گزین ــان داده اس ــه نش ــت. تجرب آمیخ
ــردم و  ــان م ــت می ــاد  الف ــث ایج ــت، باع کارگشاس
مســئولین شــده و خاصیــت زودبازدهــی دارد، عــاری از 
مــوازی کاری مــی باشــد و هزینــه هــا را کاهــش مــی 
ــا مســئولین از آن اســتقبال مــی نماینــد.  دهــد و غالب
ــئولین  ــا مس ــکاری ب ــتمرار هم ــود اس ــالش ش ۳- ت
ــن اســت  ــورد توافــق طرفی ــه گــردش کاری کــه م ب
منتهــی گــردد بــه گونــه ای کــه کــم کــم بــه رویــه 
و گفتمــان عمومــی تبدیــل شــود. 4- نحــوه گفتگــو 
بــا مســئولین، مشــمول آداب خاصــی اســت کــه 
ــد.  ــر بمان ــت شــود و اال ممکــن اســت ابت ــد رعای بای
ــرای ایــن شــناخت ایــن آداب و رعایــت آن، خــوب  ب
ــزار  ــردی برگ ــت ف ــه در معی ــای اولی ــت گفتگوه اس
گــردد کــه تجربــه و مهــارت ایــن فعالیــت را از قبــل 
ــات  ــعه اقدام ــرای توس ــرو ب ــت نی ــت. 5- تربی داراس
ــاال  ــت ب ــا کیفی ــرا کار ب ــی شــود زی ــه م ــوق توصی ف
اگــر دارای کمیــت کافــی نباشــد بــروز چندانــی نــدارد 
و ممکــن اســت بــه ســرخوردگی فعالیــن ایــن عرصــه 
منجــر گــردد یــا آنهــا را بــه تحمــل فشــار کاری زیــاد 

ــد. ــور نمای مجب

امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در دوران کنونــی، آنقــدر مــورد هجمــه دشــمن و بــی مهــری برخــی از داخلــی هــا قــرار گرفتــه اســت کــه تــا 
نامــی از آن ذکــر مــی شــود، احســاس ناخوشــایندی را بــرای مــردم بــه وجــود مــی آورد. امــا ایــن »واجــب فرامــوش شــده« را اگــر بــر مبنــای 
ــوب و  ــات ناهنجــار نمــی شــود، بلکــه باعــث وحــدت قل ــروز اتفاق ــه تنهــا موجــب ب ــم، ن ــه کنی ــی کــرده و مطالب ــه عملیات ــح آن در جامع صحی

نزدیکــی مــردم جامعــه بــه هــم نیــز مــی شــود.
در ادامه برخی از تجربیات حجت االسالم دکتر علیرضا دهقانی فیروزآبادی، استاد حوزه و دانشگاه را می خوانید؛
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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
ــه اســت،  ــدی رفت ــای ســید محمــود امامــی میب ــاب آق ــد، جن ــراب شهرســتان میب می
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 86 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 دوم ای ــت. بخ ــرده اس ــدان ک ــش رو را دو چن ــوی پی ــت گفتگ جذابی

ــت؛ ــمان شماس ــش چش پی

ــن  ــی تأمی ــه منبع ــردم از چ ــرب م آب ش
؟ می شــد

آب شــرب مــردم در یــک شــبانه روز یــک طــاق 
ــام  ــت( تم ــاق )تش ــا ۱۹۲ ط ــره ت ــوب و باالخ محس
بشــنیغان  محــالت شــمس آباد،  در  امــا  می شــد؛ 
و مهرجــرد ۱۲۸ شــبانه روز تمــام می شــد. مــدت 
جریــان آب بــرای مــردم رســتاق بیــش از ۱۱ دقیقــه 
اســت، امــا چــاه کنــه رو کــه از منــزل حــاج حســینی 
ــور می کــرد ظرفیــت ۱۱ دقیقــه ای داشــت  ــی عب آقای
ــد؛  ــام می ش ــاری انج ــبانه روز آبی ــدت ۱۲۸ ش و در م
چــرا کــه هــر تشــتی چهــار دانــگ و یــا شــش دانــگ 
ــدت  ــی م ــار دانگ ــت چه ــد. در تش ــوب می ش محس
ــت  ــا در تش ــود ام ــه ب ــی ثانی ــه و س ــاری ۷ دقیق آبی
شــش دانگــی بیــش از ۱۱ دقیقــه بــود. البتــه در هــر 
محلــه ای انبــار وجــود داشــت کــه آب آن را در موقــع 
شــب از چــاه اســتخراج می کردنــد و در درون انبارهــا 
ــه  ــک دفع ــالی ی ــه س ــه ای ک ــه گون ــد. ب می ریختن
ــدت  ــه م ــال ب ــرای مث ــد؛ ب ــر از آب می ش ــا پ انباره
ــل انبــار  ــه داخ ــمس آباد ب ۱0 ســاعت آب چــاه ش
ــه قطــب  ــه می شــد؛ دیگــر انبارهــا از جمل کالر ریخت
حســنی، انبــار ســیدمرتضی، انبــار حاجــی رقیــه، انبــار 
ــار حــاج  ــار حــاج محمدحســین و انب ــر، انب حــاج جعف
مــال محمــد هــر کــدام نیــم تــا یــک ســاعت بیشــتر 

ــود. ــر ش ــا پ ــید ت ــول نمی کش ط

ــدت  ــن کاری آب در م ــام چنی ــا انج ــا ب آی
ــد؟ ــد نمی ش ــار فاس ــی در انب طوالن

ــه مســدود  ــار ک ــر انب ــای بادگی ــون ورودی ه ــه، چ ن
ــد و  ــدا نکن ــار ورود پی ــوری در انب ــا جان ــد ت می کردن

ــد. ــتفاده می کردن ــتان از آن اس ــردم تابس م

ــات  ــاز آب قن ــت امتی ــه می خواس ــی ک کس
بگیــرد بایــد چــه مراحلــی را طــی می کــرد؟

ســهمیه آب بیــن کســانی کــه خواســتار امتیــاز بودنــد 
ــتن  ــا داش ــخصی ب ــال ش ــرای مث ــد؛ ب ــع می ش توزی
۱00 قفیــز آب 40 قفیــز از آن را نــز بــه مــردم میــداد. 
ــن  ــود. و ای ــه ب ــای آن اضاف ــردم و 60 ت ــرت می ک ک
ســهم بــه شــخص دیگــری اجــاره مــی داد. بنابرایــن 
ــات، و  ــر قن ــؤول حف ــار مس ــاره دراختی ــن اج ــزد ای م
ــده  ــود. در دوران بن ــدازه یــک روز ب ــه ان ــع آب ب توزی
ــتی از  ــر تش ــرای ه ــوا، ب ــات کثن ــاره قن ــر اج در براب
آب ایــن قنــات یــک مــن کــروزه و یــک مــن 
ــمس آباد در  ــات ش ــاره قن ــد. اج ــه می ش ــدم مبادل گن
ــر  ــو و ه ــن ج ــاوی 45 م ــد( آب مس ــر ۲4 )واح براب
ــتی  ــر تش ــدم، ه ــن گن ــا 45 م ــر ب ــتی از آب براب تش
ــو و  ــن ج ــات، ۹0 م ــاره صیفی ج ــر اج ــان براب 4 توم
ــر از آب  ــه گران ت ــد ک ــال می باش ــرای۲4 ری ــدم ب گن

ــی اســت معمول

چــه  گذشــته  زمــان  در  کار  و  کشــت 
داشــت؟ وضعیتــی 

در زمــان گذشــته هــر کــس در زندگــی خــودش بایــد 
بــه فکــر نــان یــک ســال خــود باشــد و از کشــورهای 
ــودش  ــد خ ــران بای ــد و ای ــدم وارد نمی ش ــر گن دیگ
گنــدم تولیــد می کــرد. مــردم رعیــت نــان خودشــان را 

در تپــو ذخیــره می کردنــد و مابقــی آن را بــرای تهیــه 
لــوازم ضــروری می فروختند.زمین هــای میبــد قابلیــت 
ــو،  ــوت، زردآل ــار، ت ــد ان ــا مانن ــب میوه ه ــت اغل کاش
انگــور، هلــو و ســیب را داشــت امــا همــه مــردم تــوان 

ــتند. ــی را نداش ــن میوه های ــت چنی کاش

ــه  ــان گذشــته چگون ــا در زم ــت میوه ه کیفی
بــود؟

ــه صــورت  ــا، ب ــی میوه ه ــه تمام ــروزه ک علی رغــم ام
ــه عمــل می آیــد در زمــان  ــه ای و مصنوعــی ب گلخان
ــه  ــا ب ــد و ی ــداری می کردن ــا باغ ــا ی ــم میبدی ه قدی
کار ســفالگری و کوزه گــری مشــغول بودنــد ایــن هــم 
ــوره  ــتند ک ــق نداش ــا ح ــر کوره پزه ــر دیگ ــاه تی در م
ــرای  ــون دود آن ب ــد( چ ــد )روشــن کنن ــش بزنن را آت
ــی  ــی پنهان ــم کس ــر ه ــود؛ اگ ــر ب ــات مض صیفی ج
ــن  ــه ای ــی متوج ــی داد و کس ــه م ــزی ادام ــه کوره پ ب

ــد. ــوره ِگل می گرفتن ــر روی ک ــد ب ــف می ش تخل

ــردم  ــوراک م ــی و خ ــواد غذای ــم، م در قدی
ــود؟ چــه ب

وضعیــت مــردم بــه گونــه ای بــود کــه عمــوی بنــده 
حــاج ســیدمحمدرضا کــه در شــهر یــزد بــه تحصیــل 
ــت  ــه ای نوش ــدرش نام ــه پ ــک روز ب ــت ی می پرداخ
ــر و  ــر پنی ــر و ظه ــح پنی ــه: » صب ــون ک ــن مضم بدی
ــر!!! «  ــا بمی ــن اونج ــن حس ــا اب ــر  ای رض ــب پنی ش
ــوت و  ــح ت ــت: » صب ــخ وی نوش ــدرش در پاس و پ
ــوت  ــوت ق ــز ت ــوت نیســت ج ــام ت ــوت و ش ــر ت ظه
الیمــوت!!! « وضعیــت مــردم این گونــه بــود کــه تنهــا 
غــذای آنهــا در وعــده صبحانــه یــک تکــه نــان، غذای 
ظهــر شــولی و شــب آبگوشــت بــود و غــذای همــراه با 
برنــج اســتفاده نمی شــد امــا ســالی یــک بــار آن هــم 
ــذا  ــن غ ــد ای ــه می کردن ــذا را تهی ــن غ ــوروز ای در ن

ــه می شــد. ــود شــوربا تهی ــر نب ــم اگ ه

 آیا در گذشته در میبد قحطی هم آمد؟
مــن درســت بــه خاطــر نــدارم ولیکــن رویــدادی کــه 
ــتای  ــه در روس ــنیدم ک ــی ش ــاد دارم و از جای ــه ی ب
ورزنــه قحطــی آمــده بــود. مــردم ایــن روســتا از فــرط 
ــد  ــات می روی ــه در باغ ــه ای ک ــف مچ ــنگی، عل گرس
بــرای خــوردن اســتفاده می کردنــد و بســیاری از آنهــا 
ــد؛ امــا در  بــه علــت خــوردن ایــن علــف فــوت  کردن
ــد  ــام می دادن ــازی انج ــردم ذخیره س ــون م ــد چ میب

ــاج  ــام ح ــه ن ــخصی ب ــد. ش ــی می آم ــر قحط کمت
ــوم  ــد هج ــه میب ــی ب ــت: آفت ــد می گف ــی محم عل
آورده بــود و تمامــی گندم هــا را خــورد و دیگــر قوتــی 
در گنــدم نبــود حشــره ســن هــم بــه خوشــه هــا مــی 
ــرد و  ــرو می ک ــدم ف ــه گن چســبید و نیشــش را در دان
ــود  ــود آرد ش ــرار ب ــه ق ــدم ک ــفید در درون گن آب س
مــی خــورد و از بــدن وی ترشــحاتی بــر روی زمیــن 
مــی چکیــد و همــه مزرعــه گنــدم کــه درو می کردنــد 
ســفید بــود وقتــی موســم خرمــن کوبــی رســید تنهــا 
ــن  ــم م ــا نی ــد ام ــاک کردن ــدم درو و پ ــن گن ۲00 م
گنــدم از آن حاصــل نشــد ایــن نیــم مــن هــم همگــی 
ــار در  ــود. همچنیــن هجــوم ملخ هــا یــک ب پوســت ب
۳0- ۳5 ســال پیــش در فصــل تابســتان اتفــاق افتــاد 
ــک  ــمان را ی ــه آس ــم هم ــاهده کردی ــک روز مش و ی
ــد  ــا بودن ــخ ه ــت و مل ــد در برگرف ــایه مانن ــه س لک
ــالت  ــای مح ــه باغ ه ــه هم ــدا ب ــب عق ــه از جان ک
هجــوم آوردنــد و بــه فاصلــه یــک شــبانه روز تمامــی 
ــد و مــردم هیــچ راهــی  ــان را خوردن برگ هــای درخت

ــا آنهــا نداشــتند. ــه ب ــرای مقابل ب

وضعیت آب و هوای میبد چگونه بود؟
ــد  ــادی در میب ــات زی ــزارع و باغ ــته م ــان گذش در زم
ــتان آن در  ــتان و زمس ــوای تابس ــت و ه ــود داش وج
هــر ســالی متغیــر بــود؛ بعضــی ســال ها خیلــی گــرم 
ــر گــرم  ــود و بعضــی ســال های دیگــر کمت و ســرد ب
ــه  ــرما ب ــته س ــان گذش ــا در زم ــد ام ــرد می ش و س
گونــه ای بــود کــه چندیــن شــب آب شــمس آباد کــه 
ــاد  ــرودت زی ــر ب ــه خاط ــی ب ــود کس ــرب ب ــل ش قاب

ــد. ــاری کن ــت آبی نمی توانس

گذشــته  زمــان  در  بارندگــی  وضعیــت 
چگونــه بــود؟

ــرف  ــاران و ب ــود و ب ــی خــوب ب ــی خیل وضــع بارندگ
بســیار زیــادی می باریــد؛ در زمــان کودکــی بــه خاطــر 
دارم کــه بــرف ســنگینی می باریــد بــه گونــه ای کــه در 
روبــروی مســجد قاســم از شــدت بــارش، بــه ارتفــاع 

4 گــز بــرف باریــده بــود.

 آیا سیل هم در میبد اتفاق می افتاد؟
ــی  ــد. در زمان ــه؛ باران هــای شــدیدی می باری ــه البت بل
کــه ۱۷ ســال داشــتم در کنار مســجد جامع ایســتادم و 
ناگهــان مشــاهده کــردم کــه ســیل در مســیر رودخانــه 
درحــال جلــو آمــدن اســت. بنابرایــن خواســتم از پــل 
ــه  ــه ســیل ب ــه از ضرب ــم ک ــور کن ــده عب ــروی بی روب
دیواره هــای پــل، لــرزش شــدید پــل بــه مــن 
ــار نیــاورد  دســت داد؛ امــا ایــن ســیل خســارتی بــه ب

ــیلی  ــن س ــت. همچنی ــا نداش ــه خانه ه ــون کاری ب چ
ــیل از  ــن س ــمه ای ــه سرچش ــت ک ــوع پیوس ــه وق ب
ــان  ــتاق و ندوشــن جری ــل ســفید، رس ــتاهای می روس
ــه  ــه ب ــتاق و در ادام ــرف رس ــه ط ــد ب ــت و بع می یاف
ــی از آن  ــک بخش ــد. ی ــش می ش ــد پخ ــرف میب ط
ــرازیر می شــد بخــش  ــنیز س ــتای اش ــه طــرف روس ب
ــات  ــه طــرف قن ــاغ و ب ــات کوچه ب ــار قن دیگــر در کن
مهرجــرد حرکــت می کــرد و آب در رودخانــه نزدیــک 
پیرچــراغ حســن آباد و شــهرک گل هــا تــا احمدآبــاد و 

ترک آبــاد اردکان جریــان می یافــت.

رودخانــه نزدیــک اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
فعلــی بــه چــه منظــور بــوده اســت؟

ــه از  ــد ک ــده می ش ــر نامی ــه صف ــه، رودخان ــن رودخان ای
ــه  ــرده و ب ــور ک ــاد عب ــفید و کاظم آب ــل س ــروی نی روب
طــرف خیابــان، صحــرای نزدیــک شــمس آباد مــا 
ــروی  ــاره، روب ــر نق ــاغ کوی ــِون و ب ــرای ِس ــن صح بی
اوقــاف فعلــی و روبــروی کوچــک، پــل صفــر، مدرســه 
ــجد دوازده  ــی، مس ــم دهقان ــگاه هاش ــاد، درمان فیروزآب
ــاد جریــان می یافــت  ــاد، شــاه جهــان آب امــام، محمودآب
و بــه طــرف اردکان،باغســتان اردکان و تــا انتهــای بیابان 

ــد. ــم می ش خت

ــان  ــد خ ــد چن ــد میب ــر داری ــه خاط ــا ب  آی
داشــت؟

در هــر آبــادی یــک نفــر بــه عنــوان خــان وجود داشــت. 
ــد از  ــردم بای ــت و م ــف نیس ــراد ضعی ــت کار اف حکوم
حاکــم حســاب ببرنــد و گرنــه آنهــا بــر حاکــم مســلط 
ــان  ــی، خ ــرزا عبدالنب ــل می ــی مث ــوند. خان های می ش
ــه، خــان میبــد حاکمانــی بودنــد  شــورک و نائــب عبدال
ــردی از  ــر ف ــد و اگ ــردم مســلط بودن ــر م ــه بســیار ب ک
ــت  ــه پرداخ ــد وی را ب ــب می ش ــی مرتک ــت تخلف رعی
ــونت  ــورت خش ــه ص ــا ب ــد و ی ــه می کردن ــغ، تنبی مبل
ــا  ــدان آنه ــد؛ زن ــام می دادن ــن کار را انج ــی ای فیزیک
ــود؛ فــرد را از طــرف ســر در  ــاغ عرب هــا ب ســرطویله ب

کاه فــرو می کردنــد.

تفاوت کدخدا با خان در چه بوده است؟
ــه  ــد و ب ــوب می کردن ــدا منص ــان، کدخ ــر خ ــرای ه ب
ــراد  ــه اف ــن ب ــالف و توهی ــری از اخت ــور جلوگی منظ
شــناخته می شــد امــا بــه دولــت هیــچ ارتباطــی نداشــت. 
منتهــا اداره نظــام وظیفــه بــرای خدمت ســربازی جوانان 
بــه ســراغ کدخــدا می آمــد و از کســانی کــه مایــل بــه 
رفتــن بــه ســربازی نبودنــد رشــوه می گرفــت و کســانی 
ــه  ــد ب ــد بای ــوان رشــوه نمی دادن ــه عن ــه ای ب ــه هزین ک

ــد. ــربازی می رفتن س

باران هــای شــدیدی می باریــد.   
ــتم  ــال داش ــه 17 س ــی ک در زمان
در کنــار مســجد جامــع ایســتادم و 
ناگهــان مشــاهده کــردم کــه ســیل 
ــو  ــال جل ــه درح ــیر رودخان در مس
ــتم  ــن خواس ــت. بنابرای ــدن اس آم
از پــل روبــروی بیــده عبــور کنــم...

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

اداره نظام وظیفه قدیم، با مراجعه به خان ها و گرفتن رشوه، برخی را از سربازی معاف می کردند



ان  لــو  الســالم:  علیــه  الصــادق  قــال 
ــن  ــین ب ــم یزرالحس ــم ل ــره ث ــج ده ــم ح احدک
علــی علیهماالســالم لــکان تــارکا حقــا مــن حقــوق 
رســول اهلل )ص( الن حــق الحســین فریضــة مــن 

ــلم. ــی کل مس ــه عل ــی واجب اهلل تعال

امــام صــادق )ع( فرمــود: اگــر یکــی از شــما تمــام 
ــام حســین  ــا ام ــدد، ام عمــرش را احــرام حــج ببن
ــوق  ــی از حق ــد حق ــارت نکن ــالم را زی ــه الس علی
ــرا  ــت؛ چ ــرده اس ــرک ک ــدا )ص( را ت ــول خ رس
ــر  ــر ه ــی و ب ــه اله ــین )ع( فریض ــق حس ــه ح ک

ــت. ــب و الزم اس ــلمانی واج مس
 وسائل الشیعه، ج. ۱0، ص. ۳۳۳.

موضوع: سیدالشهدا )ع(

)مکـه،  تخییـر  اماکـن  حریـم  محـدوده 
مدینـه، کربا، کوفـه( که مسـافر می تواند 
چه قـدر  بخوانـد  کامـل  را  نمـاز  آنهـا  در 

اسـت؟ مشـخص بفرماییـد.

امـام خامنـه ای: در تمـام دو شـهر مّکـه معظمـه و 
مدینـه منـّوره فعلـی و همچنیـن در مسـجد کوفه و 
حائـر حسـینی حکم تخییـر بین قصر و اتمـام برای 

مسـافر جاری اسـت.

نماز مسـافر در حـرم امام حسـین)ع( در 
چـه محـدوده مخیـر بیـن قصـر و اتمـام 

؟ ست ا
امـام خامنـه ای: تمـام روضـه شـریفه داخـل حـرم 
را کـه از طـرف بـاالی سـر و پاییـن پـا منتهـی به 
پنجره هـا و درهـا و رواق می شـود از طـرف پشـت 

سـر تـا مسـجد امتـداد دارد، شـامل می شـود.

حدیث

استفتائات

ادامه از صفحه 6

۱0. چیـز، پــ + چیـز = پچیـز )پشـیز( پشـیز یعنـی 
چیـزی کـه چیـز هسـت، امـا ارزش چیـزی نـدارد؛ 

خیلـی کـم ارزش؛ شـبیه اسـت و پسـت.
۱۱. سـتاندن، بسـتان، سـتان، پـ + سـتان = پستان؛ 
یعنـی چیـزی کـه ضد سـتاننده اسـت، یعنـی دهنده 

شـیر است.
 + پــ  رخشـه،  رخـش،  رخشـان،  َرخشـیدن،   .۱۲
رخشـه= پََرخشـه: رخشـیدنی که آن قدر کوتاه است 
کـه انـگار رخشـیدن نیسـت و زود تمـام مـی شـود: 
پرخشـه، در گویـش میبـدی و یـزدی یعنـی پشـفته 
ای کـه همـراه با رخشـندگی اسـت و از چیـزی جدا 

مـی شـود و خیلـی زود خامـوش مـی شـود.
۱۳. آَره و آِره بـه معنـای درسـت اسـت؛ مثـال »آره 
کار« )آِرکـه( یعنـی کاری کـه درسـت؛ پــ + آره = 
پـاره؛ یعنـی چیـزی که شـأن آن درسـت بود اسـت 
امـا پـاره اسـت. پارسـال یعنـی سـالی که تـار و پود 

آن از هـم گسـیخته و از بیـن رفتـه اسـت.
۱4. گاه )وقـت، بـی گاه: بی وقت، شـام(، پـ + گاه = 
پـگاه؛ یعنـی گاه نیسـت، اما نـاگاه هم نیسـت؛ یعنی 

پیش از گاه اسـت؛ سـپیده دم.

امـام خامنـه ای، نـوروز ۹۸ در حـرم مطهـر رضـوی 
در مـورد تغییـر فرهنـگ و ادبیـات غنـی کشـورمان 
زندگـی،  سـبک  افـکار،  کـه  »کسـانی  فرمودنـد: 
طـور  بـه  را  غربـی  لغـات  و  غربـی  روش هـای 
و  ادبیـات  در  میکننـد،  تزریـق  داخـل  در  پیوسـته 
افـکار و دانشـگاه هـا و مـدارس مـا، اینهـا همیـن 

هسـتند.« جدیـد  تقی زاده هـای 

ادامه دارد ...

احمد پهلوانیـان در واکنش به قطع بودجه صدا و 
سـیما از سـوی دولت، گفت: قابل قبول نیست که بودجه 
یـک سـازمانی که تنها نهاد رسـانه ای ملـی و بین المللی 

نظام اسـت به برخی مالحظات سیاسـی گره زده شـود.
وی عنـوان کـرد: اگـر بـه سـریال گاندو یا هر سـریال 
دیگـری نقدی اسـت بایـد مطرح شـود، ایـن در حالی 
اسـت کـه شـورای نظـارت بـر سـازمان صـدا وسـیما 
وجـود دارد کـه از قـوای سـه گانه هـم نماینـده در این 
شـورا هسـتند و اگر هم قرار است واکنشـی نشان داده 
شـود طبیعتـا بایسـتی از طریق همین شـورا باشـد که 
بـه نوعی نماینـدگان قوا هسـتند و به عنوان شـورایی 
کـه هـم نظارتـش قانونـی و فراقـوه ای اسـت، یعنـی 
نظـارت مربـوط به کلیـت نظـام و حاکمیت می شـود.

وی تصریح کرد: نظرسـنجی ها نشـان می دهد سـریال 
گانـدو مورد اسـتقبال مردم بوده اسـت و مـردم تحلیل 
کلـی کـه در سـریال بـوده را پسـندیده اند، البته ممکن 
اسـت برخـی از بخش هـای این سـریال هـم قابل نقد 
باشـد و بحثـی نیسـت ولـی پیـام کلـی کار را اکثریت 

پسـنیده اند. مردم 

موضوع: سیدالشهدا )ع(

مدیر کل صدا و سیمای استان یزد:
اکثریت مردم سریال گاندو را پسندیده اند

اسـاس  بـر  میبـد،  دولتـی  دانشـگاه 
تعـداد  آزمـون  بـدون  و  تحصیلـی  سـوابق 
محـدودی دانشـجوی روزانه در رشـته جغرافیا 
می پذیـرد. دانـش آمـوزان عزیـز می تواننـد با 
مراجعه به سـایت سـازمان سـنجش، ثبت نام 

نماینـد.
www.sanjesh.org 
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 اقــدام اخیــر انگلیــس علیــه نفتکــش ایرانــی نشــان 
داد کــه تفاوتــی میــان جمع بنــدی مقامــات انگلیســی 
و آمریکایــی وجــود دارد. جمع بنــدی آمریــکا عبــور از 
ــدود«  ــی مح ــس »تالف ــدی انگلی ــوع و جمع بن موض
بــود، امــا در عیــن حــال اقــدام انگلیــس یــک 
و در صــورت  به حســاب می آمــد  »تســت« هــم 
عــدم پاســخ ایــران نه تنهــا تکــرار و بــه رویــه تبدیــل 
ــم  ــدام« ه ــر اق ــه »ســطوح باالت ــه ب ــد، بلک می گردی

ــد. ــر می ش منج
مقامــات انگلیســی در تحلیــل معتقــد بودنــد سیاســت 
ایــران مبتنــی بــر محــدود نگــه داشــتن دامنــه تنــش 
ــران  ــه ای ــت ک ــت اس ــذا درس ــت و ل ــرب اس ــا غ ب
ــت  ــا در نهای ــام داده ام ــورانه انج ــدام جس ــه اق دو س
ادامــه ایــن رویــه را بیشــتر به ضــرر خویــش ارزیابــی 
می کنــد. انگلیســی ها در عیــن حــال بــر خــالف 
آمریکایی هــا کــه قــدرت خویــش را وابســته بــه 
ــن  ــرار گرفت ــد، ق ــی« می بینن ــه نظام ــظ »هیمن حف
ــه  ــدن کم هزین ــرای لن ــران را ب ــل ای ــد متقاب در تهدی
ارزیابــی می کننــد ولــی کامــاًل معلــوم بــود کــه 
ــارق  ــل الط ــه جب ــس در تنگ ــی انگلی ــدام ضدایران اق

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــع« ص ــی از جم به »نمایندگ
طبــع  طبــق  حــال  عیــن  در  انگلیســی ها 
توقیــف  بــا  همزمــان  خــود،  »روباه صفتانــه« 

ــی  ــران، ادبیات ــت ای ــل نف ــش حام ــی نفتک غیرقانون
ــه  ــد کــه ایــران را در شــرایط انتظــار و ن اتخــاذ کردن
ــد  ــذا شــروع کردن ــرار دهــد، ل ــه ق ــدام تالفی جویان اق
بــه صحبــت از اینکــه »مــا خواهــان تنــش بــا ایــران 
ــه مقصــد کشــتی و  ــوط ب ــا مرب نیســتیم و موضــع م
نــه مبــدأ آن اســت« و اینکــه »بــا مقامــات ایــران در 
تمــاس هســتیم و در حــال پیــدا کــردن راهــی بــرای 
ــی  ــس انگلیس ــی رئی ــتیم« و حت ــئله هس ــن مس ای
دولــت دست نشــانده جبــل الطــارق مدعــی شــد کــه 
ــت  ــته اس ــی داش ــات خوب ــی توافق ــات ایران ــا مقام ب
ــن  ــه ای ــان روز ک ــه در هم ــود ک ــی ب ــن در حال و ای
مقــام انگلیســی از توافــق صحبــت می کــرد، توقیــف 

ــد. ــد ش ــر تمدی ــاه دیگ ــک م ــران ی ــش ای نفتک
ــرد.  ــد کاری می ک ــران بای ــه ای ــود ک ــاًل واضــح ب کام
سیاســت  انگلیــس،  خــالف  بــر  کــه  آنجــا  از 
ــا  ــرد ت ــر ک ــی صب ــت، مدت ــی نیس ــران ماجراجوی ای
ــه داده و  ــرا خاتم ــه ماج ــث« ب ــی های خبی »انگلیس
ــه  ــی ک ــا به میزان ــران نباشــد. ام ــدام ای ــه اق ــازی ب نی
ــد،  ــاد ش ــبتًا زی ــش، نس ــران در واکن ــر ای ــان تأخی زم
ــی  ــز فزون ــران نی ــه ای ــه علی ــرار حادث ــال تک احتم
ــا انتشــار  ــا جایــی کــه آمریکایی هــا هــم ب گرفــت؛ ت
ــد. یــک  یــک خبــر دروغ، شــرایط را مــزه مــزه کردن
ــه  ــی ک ــه مبهم ــون در اطالعی ــی پنتاگ ــام نظام مق
دقایقــی پــس از آن، در بیــان رســمی رئیــس جمهــور 
شــرور آمریــکا تکــرار گردیــد، مدعــی شــد یــک نــاو 
ــپاه  ــه س ــق ب ــاد متعل ــک پهپ ــی، ی ــط آمریکای متوس
ــت. ــرده اس ــاقط ک ــه و س ــدف گرفت ــداران را ه پاس

ــد  ــد بای ــن رون ــه ای ــاًل واضــح شــد ک ــا کام ــرای م ب
ــه در  ــی ک ــداد غیب ــان ام ــن می ــود. در ای ــف ش متوق
ــد،  ــدگان می آی ــک رزمن ــه کم ــاس ب ــای حس زمان ه
ــرد  ــرو« را وادار ک ــتینا ایمپ ــی »اس ــش انگلیس نفتک
ــری  ــرای جلوگی ــه ب ــی ک ــه توافق ــالف روی ــه برخ ک
از تصــادم ناوهــا، کشــتی ها و نفتکش هــا صــورت 
گرفتــه، بــرای خــروج از دهانــه هرمــز از ضلــع جنوبــی 
اســتفاده کنــد. نفتکــش متخلــف حتمــًا بایــد توقیــف 
ــی  ــا داخل ــی ی ــه بین الملل ــی ب ــن ربط ــد و ای می ش
ــودن نقطــه ای کــه کشــتی انگلیــس در آن توقیــف  ب
شــد، نداشــت. باالخــره قــرار عمومــی کــه ده  هــا ســال 
بــود رعایــت می شــد، ایــن بــود کــه از بــاالی تنگــه 
بــرای خــروج و از پاییــن آن بــرای ورود اســتفاده 

شــود.
توقیــف نفتکــش انگلیســی در زمــان بســیار مناســبی 
انجــام شــد. ایــران زمــان کافــی و حتــی اضافــی بــه 
انگلیــس داده تــا بــه قوانیــن دریانــوردی تــن دهــد و 
ــا  ــوق دریاه ــن حق ــه قوانی ــی را ــــ ک ــش ایران نفتک
توقیــف آن را غیرقانونــی می دانــد ــــ آزاد کنــد و بــه 
ــا  ــاک خــود خاتمــه دهــد. حــاال ب ــی خطرن ماجراجوی
گذشــت زمــان، ایــران »نفتکــش متخلــف انگلیــس« 
را کــه حقــوق دریاهــا بــر ضــرورت توقیــف آن تأکیــد 
هدایــت  خــود  ســاحل  به ســمت  و  توقیــف  دارد 
ــا،  ــش آمریکایی ه ــان واکن ــن می ــت، در ای ــرده اس ک
ــت؛  ــه اس ــل توج ــان قاب ــرکای آن ــی ها و ش انگلیس
ســکوت، حــزم، توجیــه و در نهایــت واگذاشــتن 
تحلیــل دقیــق و آنچــه بایــد بشــود بــه زمانــی دیگــر!

تنگه هرمز برای انگلیس قرمز شد
سعد ا . . . زارعی/ کارشناس مسائل غرب آسیا


