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هدیه آفرینش
خداوند علی اعلی در چنین روزی برترین ومبارکترین
مولود را بعد از وجود مقدس نبی اکرم (ص) به عالم
هستی هدیه داد و دیوار کعبه را شکافت و به فاطمه بنت
اسد اجازه ورود داد تا در خانه خدا ،حمل خود به دنیا
آورد و علی (ع) که حضرت حق بدین نام ،نامبردارش
فرمود پا به عرصه حیات بگذارد ،همان علی (ع) که در
دامان حضرت ختمی مرتبت نفس به نفس او شد و در
سایه تربیت برترین معلم و مربی و پیامبر خدا قد کشید
و بالید و پس از خدیجه کبری اولین مرد گرونده به آیین
پاک اسالم ناب شد ،همان علی (ع) که رسول اعظم او را
برادر ،وصی و جانشین خود خواند ومنزلت و جایگاه او را
برای خود همچون منزلت هارون برای موسی دانست
ا ّ
ال این که بعد از حضرت مصطفی پیامبری نخواهد آمد و
نبوت به وجود اعظم ُر ُسل  ،ختم می شود و چون مشیت
الهی بر این قرار گرفت بارها خاتم انبیا در حدیث دار،
حدیث منزلت ... ،و در غدیر خم به فرمان خداوند که
فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما
بلغت رسالته بر وصایت و جانشینی علی بن ابی طالب
پس از خود تاکید فرمود.همان علی (ع) که خداوند
حکیم او را «امیرمومنان» نامید ،علی (ع) که به فرموده

عقل کل حضرت ابوالقاسم محمد (ص) علم و دانش
اش باب و دروازه علم نبوی بود ،علی (ع) که زهد و تقوا
و ایمان و ورعش ناب ترین پس از پیامبر خدا بود ،همان
علی (ع) که وجودش «قرآن ناطق» ،کالمش « َا ُخ القرآن»
و مرام وکردارش عین «مرادش» حضرت مصطفی بود.
علی (ع) که به فرموده خودش اگر همه پرده ها کنار زده
و غیب آسمان ها آشکار می شد ذره ای بر ایمان و باورش
افزودهنمیشد.علی(ع)کهعبدصالحخداوبندهخالص
حضرت حق بود و بندگی اش به درگاه یگانه بی همتا نه از
ترس جهنم و نه به طمع بهشت بلکه به خاطر شایستگی
پرستش رب العالمین بود و نمازش معراج و بخشندگی او
و فاطمه اش به مصداق آیه شریفه و یطعمون الطعام علی
حبه مسکین ًا و یتیم ًا و اسیرا ،خالص ترین بود برای جلب
رضایت حق تعالی  ،علی (ع) که به تصریح آیه مباهله
«جان» پیامبر بود و فدایی ختم ُر ُسل چه در جنگ ها و چه
در توطئه ها و چه در «لیلة المبیت» چه در غربت و تنهایی
حبیبخدادر« ُا ُحد».همانعلی(ع)کهبهفرمودهآخرین
برگزیده رب العالمین ،ضربتش در «یوم الخندق» برتر از
عبادت جن و انس بود ،علی (ع) که به گواه قرآن به گاه
رکوع انگشتری می بخشد به فقیر.
علی (ع) که پسر عم ،برادر و جانشین رسول خاتم است.
همان علی (ع) که تنها ُ
«کفو» حضرت بتول ،صدیقه
طاهره ،فاطمه زهرا  ،منصوره دو عالم دخت گران قدر
رسول اکرم است.
علی (ع) همو که والیتش «سربرگ» نامه اعمال مردمان
و نشانه رستگاری اهل ایمان است.
همان علی (ع) که ساقی کوثر است و «ذکرش» عبادت
و شیعیانش ،فائز و رستگار.
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همان علی (ع) که تنها او «امیرمومنان» است.
علی (ع) که تنها او «فاتح خیبر» و بر زمین زننده «عمرو
بن َعــبـ ُـد ود» و بسیاری دیگر از دشمنان حق است و
شمشیر از پی حق می زند و ذوالفقارش در هم کوبنده
ستمگران و کافران ،قاسطین و ناکثین و مارقین است
و در عین حال زره اش فقط «یک رو» دارد چرا که او
هیچ گاه به دشمن پشت نمی کند.همان علی (ع) که
«ابوالعجایب» است و جامع اضداد ،همان پهلوان بی
همتایی که در میدان نبرد حریف ندارد و در شجاعت
بی مثال است و تشنه شهادت در راه خدا و قرآن و آیین
ناب محمدی (ص).اما همین علی (ع) شبانگاهان و
بی نشان انبان نان و طعام بر دوش می کشد و بر سفره
محرومان طعامی هرچند ساده می گذارد.
این پهلوان میدان های نبرد در کنار تنور داغ یتیمان و
زنان بی سرپرست کوفه به پهنای صورت اشک می ریزد
صاحب خانه بداند این مرد کیست که برایش
بی آن که
ِ
نان می پزد و اشک می ریزد و حاللیت می طلبد!!
آری علی (ع) امیرمومنان ،همان برترین هدیه آفرینش
پس از حضرت ختمی مرتبت است که خداوند ارحم
الراحمین به عالم هستی عطا کرد تا آدمیان پس از
خاتم انبیا در سایه والیتش به «صراط مستقیم» و «سبیل
نجات» رهنمون شوند ،اما هزاران هزار فسوس که چه
ظلم ها بر این امام عظیم الشأن و وصی بر حق حضرت
ختمی مرتبت کردند!
امید که به دعای امام زمان (عج) همه ما جزو محبان
و شیعیان و مــوالــیــان حــضــرت مــولــی الموحدین
امیرالمومنین این پدر امت در کنار ختم المرسلین
باشیم وشفاعتش روزی مان.

توضیحات معاون استاندار سیستان و بلوچستان درباره نا آرامی در سراوان
معاونامنیتیانتظامیاستاندارسیستانوبلوچستان وقوع
تیراندازی در مرز ســراوان را تایید کرد و گفت :این حادثه
ساعت  8صبح دوشنبه در مرز شمسر شهرستان سراوان
توسط سوختبرها در آن طرف مرز رخ داد که با تیراندازی
افــراد ناشناس یک نفر از سوختبرها کشته شد و عده ای
زخمی شدند.به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،مرعشی با
بیان این که گذرگاه های قانونی و مشخص شده توسط خود
مردم محلی برای استفاده از طرح رزاق و سهمیه سوخت
واگذارشدهبهآنهاساماندهیشدهاست،افزود:باتحریک
وفضاسازیگروهکتروریستیجیشالظلموتحرکاتبرخی
سودجویان در حوزه شهرستان سراوان ،این درگیری مرزی
به وجود آمد  .وی با اشاره به این که تجمع افراد سوختبر در
گذرگاه مرزی و خویشتندارنبودن آنان ،سبب هجوم و حمله
صبحروزسهشنبه بهپاسگاهمرزیکشورمانشدهاست،گفت:
باحملهافرادبهپاسگاهمرزیوسوءاستفادهبرخیسودجویان

سوختبر و آتش زدن یک دستگاه موتور سیکلت و اقدام به
سنگپرانی به سمت پاسگاه ،ماموران برای متفرق کردن
افراد اقدام به تیراندازی هوایی کردند.به گزارش ایرنا،
مرعشی افزود :پس از این اتفاق افرادی در فضای مجازی
مردمرابرایتجمعدرشهرسراوانتحریکمیکنندکهدر
اینزمینهنشستهاییبابزرگانومعتمدانسراوانبرگزار
شد تا این موضوع را کنترل کنند.وی ادامه داد :این تجمع
تا ساعت  ۱۰روزسه شنبه کنترل شده بود که متاسفانه
پس از آن افرادی به سمت فرمانداری هجوم آوردند و حتی
صحبتهای مسئوالن را بر نتابیدند و خساراتی را به اموال
فرمانداریواردکردندکهبالفاصلهاینافرادمتفرقشدند.
وی ضمن محکوم کــردن حمله برخی افــراد سودجو به
فرمانداری شهرستان سراوان افزود :طرح رزاق یک طرح
کارشناسی شده و قانونی است که فقط با مشارکت مردم
تداومپیداخواهدکرد.

استاندارخراسانرضوی
بههمراهوزیرکشوروارد
تاجیکستانشد
معتمدیان ،استاندار خراسان رضــوی به
همراه وزیــر کشور روز گذشته وارد شهر
«دوشنبه» پایتخت تاجیکستان شد.رحمانی
فضلی در ایــن سفر دو روزه بــا مقامات
تاجیکستان درخصوص روابــط دوجانبه و
آخرین تحوالت منطقه بحث و تبادل نظر
خواهد کرد.وزیر کشور به دعــوت همتای
تاجیک خود و در راستای توسعه روابط میان
دو کشور به تاجیکستان سفر کرده است.قرار
است رحمانی فضلی با «امامعلی رحمان»،
رئیس جمهور و وزیر امور داخلی تاجیکستان
در خصوص توسعه همکار یهای دوجانبه
دیدار و گفتوگو کند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111:

پیامك2000999:

•• اجازه تردد برون شهری را نداریم پس
ویروس چطور از انگلیس به ایران وارد
شــد؟ نکنه ویــروس پرنده اســت؟! اگر
نیست پروازهای خارجی را هم متوقف
کنید .با این اوضــاع ،احتماال تابستان
بایدمنتظرویروسآمریکایییااسرائیلی
یاعربیباشیم!
•• یک عــده پــاک شــون رو چسب می
زنند و جریمه آن برای دیگران می رود!
عالوه بر آن ،مشکالت امنیتی هم چند
برابر شده است .متاسفانه پلیس راهور و
گشت های انتظامی هم واکنشی نشان
نمیدهند.
••دولت فقط روی درآمد و یارانه ها دقت
نظر و کنترل داره ،روی گوشت ،مرغ،
روغــن ،حبوبات و مایحتاج مــردم هیچ
دقتوکنترلینداره.
•• لطفا مطالبات تجمع کنندگان
نیروهاینهضتسوادآموزیبعدازسال
 ۹۲راپیگیریفرمایید.
•• دیروزفکرمیکردمتادلیلیبرایخنده
پیدا کنم .گوشت۱۳۰تومانی ،نداشتن
مسکن ،حقوق دو میلیون تومانی ،کرایه
یکمیلیونو200هزارتومانی،نداشتن
ماشینسواری،نداشتنتفریحسالم،پدر
بیکار،خواهرتویعقدو....دیدمنداشته
هایم بیشتر از داشته هامه .دلیلی برای
خندهپیدانکردم!
••بــعــد از هــفــت ســــال ارزش پــول
سهامداران پدیده صفر شد! چرا کسی
دراستانبهفکرنیست؟
••جناب آقای خوانساری چرا ایرانی ها
این قدر درترکیه و امارات و جاهای دیگر
شرکت می زنند و در ایران نمی خرند و
تاسیس نمی کنند؟ دلیلش را اگر اعالم
کنید،خوباست.
••اول زیرساخت ها را درســت کنید،
بعد دفترچه ها را الکترونیکی کنید.
سه ساعت اینترنت مطب جــواب نمی
داد .همه بیماران صداشون تو مطب

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

درآمدهبود.
••دمشگرمدولتخوبسرمردمراگرم
کــرده! کار هر روزم شده دویــدن دنبال
روغنارزانکهپیداهمنمیشه.ماموران
نظارتتعزیراتکجایند؟اصالهستند؟
••من کارگر بیکار شده ای هستم که کل
درآمــدم یک و  900مستمری بیکاری
است که نصف آن برای اجاره خانه می
رود .هیچ حمایتی نیست .آیــا خیری
هست که مــرا از شرمندگی بچه هایم
نجاتدهد؟منتظردستییاریگرهستم.
••وعده جناب روحانی مبنی بر فروش
تمام سهام عــدالــت در22بــهــمــن 99
متأسفانهتحققنیافت.
•• برادران اگر می خواهند به مردم زلزله
زده کمک کنند دیگر فیلم ب ــرداری و
تبلیغات وآرم زدن بــرای چیست؟ اگر
شمابرایرضایخداکارمیکنیدکهریا
کارییعنیچی؟بعدشازجیبخودتان
که خرج نمی کنید .با سرمایه مملکت
بــرای خودتان تبلیغات می کنید .کار
خوبهبرایرضایخداباشد.
•• چطورکرونایانگلیسیبهکشورآمد؟
وزارت بهداشت که می گفت ما مرزها را
تحتکنترلداریم.پسچهشد؟
•• یک روز شکر ،یک روز روغن ،یک روز
مرغ ،یک روز گوشت ،یک روز حبوبات،
یک روز تخم مرغ ،یک روز شوینده ،یک
روز برنج ،یک روز پیاز ،یک روز سیب
زمینی و ...همین طور ۳۶۵روز سرگرم
بازارگرانیمسئوالنگرانقدرهستیم!
••سه دوره است که کارکرد کنتور آب
مشابه است ولی هر بار قبض بیشتر از
دوره قبل صادر می شود .این که قبض
آب تعداد محدودی از خانوارها رایگان
باشد و سایر افراد ،هزینه آن را پرداخت
کنند ،منصفانه نیست .بعد آقای رئیس
جمهور از رایگان شدن قبوض صحبت و
بهآنافتخارمیکند.
•• وقتیسیاستکشورمادرمقابلآمریکا

نمابر05137009129:

روشناست،وقتیغربنوکرآمریکاست
وقتی عرب ها سرسپرده آمریکا هستند،
وقتیاسرائیلمهرهآمریکاست،پسچرا
بعضیازدولتمردانسیاستواقتصادرا
به تصمیمات آن ها گره می زنند؟ عزت
همان است که رهبری فرمودهاند .دیگر
زمانتحقیرگذشتهاست.
••متاسفانه یک عده از طرفداران تیم
استقاللباتوهینبهدیگرانوتوهماتاق
فکر سعی می کنند ناتوانی و بی غیرتی
بازیکنانخودراکهدرمبلغقراردادگران
ترینبازیکنانلیگودرعملناتوانترین
اند،توجیهکننددرصورتیکهنمیدانند
بهعملکاربرآید...
•• حاال که دولت هزینه انرژی صنایع را
دالری و ایرانخودرو هم محصوالت را
به دالر محاسبه می کند ،شورای عالی
کارهمحقوقکارگرانرابهدالرمحاسبه
کند.
•• بااینخشکسالیبیسابقهکهآسمان
برزمین خــراســان بخیل شــده ،بیاییم
بیشتردرمصرفآبصرفهجوییکنیم.
•• این همه از مسئوالن انتقاد می کنیم
بایدبگممعاونتمحترموجواندادستان
شعبه اجــرای احکام جرایم اقتصادی
مشهد واقــعــا رفــتــار خـــوب ،مــردمــی و
مسئولیتپذیرانهایدارندودراتاقشان
به روی هیچ کس بسته نیست .آدم را یاد
روزهایخوباوایل انقالبمیاندازند.
••درآمد50درصدیعمومیشهرداری
کهازتراکمفروشیوتخلفاتساختمانی
کسبوازهمینمنبعبرایرونقکارهای
شهریاستفادهمیشود،آخروعاقبتآن
خداکندختمبهخیرشود.
••چرا تسهیالت نوسازی بافت فرسوده
افــزایــش نــمــی یــابــد تــا هــم معضالت
اجتماعی مانند اعتیاد کاهش یابد و هم
ازبزرگترشدنشهرهاجلوگیریشود؟
••سهام عدالت ما کارمندان دولت که
بهشدستنزدیمکیپرداختمیشود؟
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