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مبارک ترین عید عالم هستی
حضرت آفریدگار ،انسان را آفرید تا بر اساس
فطرت پاک و بهره گیری از عقل سلیم و راهنمایی
و هدایت انبیای برگزیده الهی مراحل کمال را
طی کند و به آن چه شایسته انسان به عنوان گل
سرسبد آفرینش که همانا «سعادت» است ،دست
یابد.درازنای تاریخ شهادت می دهد که حضرت
رب العالمین هزاران نبی و رسول از میان بهترین
مردمان برانگیخت تا «چراغ راه» و رهنما و راهبر
باشند بــرای رساندن آدمیان به اوج قله های
انسانیت و عزت و کمال و سعادت.
در میان این انبیا و ُر ُسل پنج وجود بس مبارک را
صاحب شریعت و اولوالعزم ،اراده فرمود« ،نوح
نبی ا »...را عمر دراز عطا فرمود و سرانجام او و
ایمان آورندگان و باورمندان به دین حق را بر
کشتی نجات نشاند و به ساحل امن رسانید تا
درس و عبرت باشند برای مردمان در همه دوران.
در عصر و زمانی دیگر خداوند حکیم« ،ابراهیم
خلیل» را برای هدایت انسان برانگیخت ،بزرگ
پیامبری که تبر بر گردن بت های سنگی و چوبی
کوبید و این دست ساخته های بت پرستان را بر
خاک افکند تا انسان را از خاک به افالک رساند و
در این مسیر از هیچ چیز نهراسید و آتش عظیم و
شعلههایبهآسمانسرکشیدهنمرودیانبروجود
مبارک خلیل خدا به اذن پروردگار جهانیان سرد
و غیرسوزاننده شد تا ثابت شود حق و حق باوری
و مسیر هدایت ،سوزاندنی ونابودشدنی نیست و
رهپویان طریق حقیقت بی یار و راهبر نمی مانند.
و در دیگر زمان حضرت باری تعالی ،موسی کلیم
ا ...را علمدار و راهنمای مردم برای حرکت به
سوی کمال و سعادت قرار داد و چه معجزاتی
که حضرت خالق در کف موسی اراده فرمود از
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عصای رسواکننده مارهای جادویی ساحران و
«ید بیضا» و سرانجام پس از تالش های فراوان این
پیامبر بزرگ و فائق آمدن بر فرعون و فرعونیان
و رســوا کــردن «ســامــری» و ســامــری هــا ایمان
آورندگان واقعی را به اذن خداوند با آن معجزه
بــزرگ الهی از میان مــوج هــای توفنده و برهم
سوارشده نیل عظیم به سالمت عبور داد ،همان
سهمگین موج هایی که طومار فرعون را در هم
پیچید.در عصر و دورانی دیگر حضرت رحمان
«لم َی ِلد و َلم یولد» پیامبر گران قدر دیگری را برای
راهنمایی و هدایت بشر برانگیخت و «عیسی روح
ا »...را به مدد دم مسیحایی و معجزه زنده کردن
مردگان به اذن خداوند رحمان ،راهبر انسان در
طریق رسیدن به کمال و سعادت تقدیر فرمود
پیامبری که به حکمت الهی والدتش از بطن مریم
پاک «شوهر ناکرده» معجزه ای بزرگ و معراجش
به عرش ،معجزه و نشانه ای بزرگ تر از جانب
پــروردگــار بر حقانیت دعــوت الهی پیامبران و
استمرار طریق حق و حقیقت است.
و امــا از آن جا که به حکمت بالغه حضرت رب
العالمینوطبقوعدهحضرتشدرلسانپیامبران
پیشین و کتاب هایشان تورات و انجیل و ...آمدن
پیامبر خاتم با نام بلند «احمد» بشارت داده شده
بود در عصر و دیگر دوران کم آخرالزمان اش نیز
می خوانند ،آخرین برگزیده الهی ،پرچمدار
هدایتبشرشدومحمدامینکه 40سالدرمیان
مردمان به امانت داری ،مهربانی ،درستکاری،
پاکدامنی ،صداقت ،خوش خلقی ،جوانمردی و
مروت و دیگر سجایای نیکوی انسانی شهره بود از
سوی خداوند علی اعلی با نزول آیات کریمه اقرأ
باسم ربک الذی خلق خلق االنسان من علق به
نبوت برگزیده شد و این آخرین مصطفای حضرت
حق برای تربیت انسان و رساندنش به کمال و
سعادت ،علم هدایت و راهبری مردمان را با تایید
رسالت انبیا و برگزیدگان الهی پیشین به بهترین
شکل بر دوش گرفت و این بار سنگین را به مدد
الطاف الهی و تاییدات حضرتش در مسیر روشن
حقانیت ،هدایت فرمود .آن نیک اندیش نیک
کردا ِر درستکا ِر صادق الوعد که قلب بزرگ تر از

تمام هستی اش مهبط وحی الهی ونزول قرآن
فرقان سراسر نور و شفا و هدایت بود و ُخلقش
همچون قرآن این بزرگ ترین و برترین و جاویدان
معجزه الهی ،اعظم پیامبران بود ،سینه اش به
فراخنای جهان و «شرح صدرش» گواه و شاهد
وحیانی در شریفه «الم نشرح لک صدرک» دارد.
وجــود حضرت ختمی مرتبت سراسر برکت و
رحمت و به گواه قرآن عظیم ،رحمة للعالمین
است و شفاعتش در دنیا و آخرت ،دستگیر جمیع
مومنین و کشتی نجاتش به وسعت مخلوق محمد
مصطفی(ص) این ساالر و اشرف انبیا که جاللت
مقامش نزد کردگار هستی چنان است که به
فرموده حضرت حق در قرآن ،خداوند و جمیع
فرشتگان و مالئک و مومنین از «ازل تا ابد» بر
او مــدام ،سالم و درود می فرستند رسول اکرم
به مشیت و حکمت الهی ،مقام ختم المرسلین
یافت تا حجت حق بر همه بندگان تا گاه دمیدن
«اسرافیل» در «صور» و پس از آن تا ابد باشد و تمام
کننده و به اکمال رساننده رسالت انبیای پیشین.
دین خدا با بعثت و نبوت خاتم االنبیا ُمهر اکمال
خــورد و طریق حق و حقیقت تحت تابش این
خورشید بی غروب هدایت تا ابد روشن ماند تا
هیچ انسان حق باور و حق طلبی در هیچ عصر
و زمانی تا قیامت دچــار سردرگمی و حیرت و
سرگشتگی نشود و هر طالب فیضی در پرتو این
فیض کامل در مسیر روشــن رسیدن به آن چه
انسان شایسته آن است ،حرکت کند.
و چنین است که بعثت پیامبر عظیم الشان اسالم
و طلوع خورشید وجــود سراسر برکتش بزرگ
ترین و برترین هنگامه هستی و زیباترین و شوق
انگیزترین رخداد عالم و شیرین ترین و مبارک
ترین «عید هستی» است.
مبارک عیدی که خداوند با برانگیختن محمد
مصطفی این اعظم و اشرف پیامبران ،اکمل ادیان
را برای همیشه روشن ماندن و تابندگی خورشید
هدایت و رسیدن انسان به کمال و سعادت واقعی
به عالم هستی اعطا فرمود.
این بزرگ ترین و مبارک ترین عید به همه حق
باوران و حق طلبان فرخنده باد.

بازدید میدانی آیت ا ...رئیسی
از آخرین وضعیت منابع طبیعی دماوند

آغاز غنی سازی اورانیوم با سومین آبشار
سانتریفیوژهای نصب شده در نطنز

رئیس دستگاه قضا صبح دیروز به همراه مقامات عالی قضایی و اجرایی
برای شرکت در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال وارد دماوند شد.
دماوند به عنوان منطقه گردشگری به دلیل طبیعت زیبا و خوش آب و هوا،
همواره یکی از محلهای مورد طمع زمینخواران و متعرضان به منابع
طبیعی ،در نزدیکی پایتخت بوده است .آیت ا ...رئیسی ،ضمن بازدید
میدانی ،از نزدیک از آخرین وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست در
دماوند مطلع شد .بازدید از دادسرا و دادگستری دماوند و حضور در جلسه
شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال در لواسان از برنامه های آیتا...
رئیسی در دماوند بود.

زاهدی – ایران همچون  22ماه گذشته به کاهش بیشتر تعهدات برجامی
خود ادامه می دهد و هر چند روز یک اقدام جدید در حوزه هسته ای را
آشکار می سازد .در جدیدترین تحول ،آژانس بین المللی انرژی اتمی
می گوید ،ایران غنی سازی اورانیوم را با سومین آبشار سانتریفیوژهای
 IR-2Mنصب شده در نطنز آغاز کرده است .آژانس در این گزارش به
اعضای این نهاد بینالمللی نوشته است« :چهارمین آبشار سانتریفیوژی
نصب شده اما هنوز  UF6طبیعی به آن تزریق نشده است؛ نصب پنجمین
آبشار سانتریفیوژهای  IR-2mدر جریان است و نصب ششمین آبشار
سانتریفیوژهای  IR-2mهنوز آغاز نشده است».

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••باورش سخته ولی اطمینان دارم که دولت
محترم برای تامین بودجه به جای صادر کردن
نفت به صــادر کــردن برگ جریمه رو کرده.
عواید راهنمایی و رانندگی از شرکت نفت
پیشی گرفته.
••بــه ایــن دلیل دولــت از کــاالهــای لوکس
مالیات نمی تــوانــد بگیرد چــون زورش به
خودش نمی رسد.
••وضع معیشت و این همه گرانی و بدبختی
و کم شدن بی نهایت ارزش پول ملی و ...چه
ربطی به تحریم دارد؟ همه این ها بی عرضگی
دولت است.
••االن نزدیک دو ساله که قراره خونه مسکن
مهر ما رو تو گلبهار بــدن .وقتی پیگیر می
شیم ،می گن خونه همه چیزش تمومه .فقط
برای کنتور آب ،برق و گاز مونده .از شما مقام
مسئول خواهش می کنم به داد ما برسین.
باور کنین اجــاره خونه ها خیلی زیاد شده.
بیشتر حقوقمون رو باید بدیم برای اجاره.
••می بینم که احمدی نژاد لرزه بر اندام شما
انداخته .روزی نیست که علیه ایشون مطلب
نذارید.
••یکی از وظایف اصلی هر حکومتی ایجاد
امنیت و ممانعت از حضور افراد غیر مجاز در
کشور است .متاسفانه حکومت این وظیفه
را مانند چندین وظیفه دیگر مهمل گذاشته
است .چرا باید اتباع غیر مجاز در کشور باشند
و خسارات مالی و جانی و هزینه هایی را به
مردم و پلیس و قوه قضاییه تحمیل کنند؟
••تشکر از مطلب زیبایی که درباره آقای علی
دهباشی پاسدار حرمتادب و قلم مرقوم
داشته بودید .امید که هر چه زودتــر ایشان
سالمتی خود را به دست آورند.
••آقای روحانی! شما که بنزین وانت بارها
را کم کردی ،جایگاه سی ان جی در مشهد
بساز که وقت مردم را فقط در صف ها گرفتی.
هر چند برای شما و دولتمردان این چیزها
مهم نیست.
•• دولت وحکومت میلیاردها تومان به باشگاه
های ورزشــی وسازمان های مختلف کمک

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

میکند .من کارگر نانوا با بیماری هایی
مثل آب مروارید ،آرتروز و فقر مالی شدید و
شرمندگی پیش زن و بچه ،به کمک نیازمندم.
با مزد کم هم امیدم به زندگی منفیه.
•• کاش این آخر سالی یک بار حساب و کتاب
کنید که دولــت چقدر از وظایفش را انجام
داده؟ چقدر به شعارهایش عمل کرده؟ آیا
باید از او تشکر کنیم یا طلبکارش باشیم؟
•• بــه فکر بازنشستگان تامین اجتماعی
باشید .بیشتر حقوق برای اجاره مصرف می
شود .از دو میلیون تومان حقوق یک میلیون
و 500هزار تومانش برای اجاره خانه مصرف
میشود.
•• چرا افرادی که کالم شان در جامعه تاثیر
گــذار است در خصوص گرانی ها و احتکار
اقدامی نمی کنند؟ چرا برخورد تعزیرات در
باره وضع موجود نتیجه جدی ندارد؟ پیامبر
نور و رحمت حضرت محمد مصطفی(ص)
می فرمایند آن که به بازار ما چیزی وارد می
کند مانند آن کس است که در راه خدا جهاد
می کند و آن که در بــازار ما احتکار می کند
مانند کسی است که در کتاب خدا کافر به
شمار رفته است.
•• این همه فساد تو این تیم سوگلی دولت چه
خبره؟ نوبرش رو آوردیــن .رسانه ها هم که
الل شدن .خراسان تو که بحقی بگو دیگه باید
بگیم ...نه پرسپولیس.
•• با مردایی که هنوز تو بازار بورس ایران فعال
هستنازدواجکنین،اینهاوقتیتااینجاپای
بازار موندن حتما پای شما هم می مونن .ولی
با زن هایی که تو بورس موندن ازدواج نکنید.
این ها تا قرون آخر مهریه رو ازتون می گیرن!
•• خراسانا؛ ما تبلیغ کود حیوانیدر رسانهها
ف شما آنرا همدر
ندید ه بودیمکهب ه ُیمنو لط 
صفحه ۹روزنامهوزین شما مشاهدهکردیم!
خراسان :با تشکر از شما مخاطب گرامی،
آگهی مورد اشاره شما مربوط به کود گوگرد
بنتونیت دار است ضمن این که تبلیغ کود
حیوانی که محصول مــجــوزداری است نیز
ایرادی ندارد.

نمابر05137009129 :

•• بنده کارشناس اقتصاد نیستم و عذر
میخوام از استادان اقتصاد؛ اما حذف صفر
از پــول کشور کــار خوبی اســت ،چــرا که به
تناقض خنده دار در گفتار و معامالت و در
نوشتار،ریال وتومان  ،پایان می ده ،و جلوی
بارها ضرر مالی احتمالی و اشتباهات به
خاطر این تناقض را می گیره.
•• متاسفانه چهار ماهه تلفن ایــن جانب
واقع در خیابان هدایت مرکز مخابرات امام
خمینی(ره) قطع شــده کــه هرچه تماس
گرفتیم با مرکز مخابرات و خرابی تلفن و
سامانه  195متاسفانه تا االن درست نشده
فقط آخرین باری که صحبت کردم گفتن که
سرور مخابرات قطع و به خاطر این تلفن ها
خراب شده ولی ظاهرا اراده ای برای درست
کردنش نیست.
••قبل از کرونا به درمانگاهی رفتم و اعتراضی
کردم .نایب رئیس و رئیس آن جا انگار از من
یه چیزی هم طلبکار بودند .چون اعتراضم
درباره جدا کردن خانم ها و آقایان در قسمت
فیزیوتراپی بود! پس به کی باید گفت؟
••در حاشیه بزرگراه کالنتری به سمت پارک
ملت ،پای تمام درختان را آسفالت کرده اند،
یعنی دور هر درخت کامال قیر و آسفالت شده
که حتی نمی توان به درختان آب داد .چرا
شهرداری مسئولیت فضای سبز این منطقه
را به عهده افراد بی مسئولیت و بدون تجربه
گذاشته که درختان را نابود کنند؟
•• این آقای احمدی نژاد زمانی که در دولت
بود ،روی اعصاب بود چه برسه به االن که اص ً
ال
تایید صالحیتش روی هواست .یکی به این
بنده خدا بگه بی خیال بابا!
•• روغــن در فروشگاه ها پیدا نمی شه ،چرا
صدا وسیما می خــواد به مــردم تحمیل کنه
نخیر همه چیز هست ؟ دولت هم خودش رو
به خواب زده.
••ضــمــن تشکر از آقـــای شمخانی کــه در
مبارزات زمان جنگ تالش زیادی می کردند
کاش در این زمان هم به فکر معیشت مردم
باشند.

