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سالم و صلوات ابدی بر
مبارک ترین مولود عالم هستی

مبارک ترین مولود عالم هستی به مشیت حضرت
باری  1400،سال پیش در مکه پا به عرصه حیات
این دنیایی گذاشت و زمین و زمان به وجودش
متبرکشد.عبدالمطلبجدگرانقدرشباالهام
از سروش غیبی  ،این مبارک زاده آمنه و عبدا...
را «محمد» نامبردار کرد.این «دردانه هستی» و
نیکوسرشت موجود هنوز پا به دنیا نگذاشته بود
که نعمت و سایه "پدر" را از دست داد و تنها شش
سال از دامن پرمهر مادر بهره برد و پس آن گاه
یتیم شد .اما به اراده خداوندی زیر چتر حمایت
ابوطالب عموی گران مقدارش قد کشید و بالید
و «چوپانی» کرد و آن قدر «نیک پندار» و «راست
گفتار» و «درست کردار» بود که از همان نوجوانی
و جوانی آن چنان نزد مــردم به «امانتداری» و
«راستگویی»شهرهشدکه«محمدامین»صدایش
می کردند .از همان سنین جوانی مورد اطمینان
مردم و تجار و بازرگانان بود.خدیجه بن خویلد از
ثروتمندان و تجار و معاریف مکه ،مال التجارهاش
را به خاطر صداقت و امانتداری «محمد امین» بدو
سپرد ،همان بزرگوار بانویی که پس از مدتی با
افتخار به زوجیت زاده آمنه درآمد و پس از مبعوث
شــدن حضرت به رسالت  ،به فرموده قــرآن ام
المومنین شد و اولین زن گرونده به پیامبر و دین
بر حق او و پس آن گاه منصوره دو عالم  ،زهرای
اطهر از دامن او پا به عرصه حیات گذارد ،وه که
چهمادریوچهدختریکهحضرتختمیمرتبت
این دو و «مریم» مادر عیسی روح ا ...و «آسیه»
همسر فرعون را چهار زن برتر عالم نامید.

قول و «داوری» محمد امین را حتی آن گاه که
به رسالت برگزیده نشده بود مردم بسیار قبول
داشتند  ،داوری اش بر سر جایگذاری مجدد
«حجر االسود» توسط قبایل از جمله این موارد
بود.چرخ روزگار می چرخید تا وعده خداوند به
بعثت پیامبر آخر الزمان محقق شود حال محمد
امین چهل ساله شده و شب های فراوانی را در
«حرا» به عبادت و مناجات با معبود یکتا گذرانده
که ناگاه به اذن و حکمت الهی  ،فرشته وحی نازل
می شود و با تالوت آیات اقراء باسم ربک الذی
خلق  ، ...گشوده شدن پنجره وحی به روی پیامبر
خاتم را به عالمیان اعالم می کند.
از آن هنگامه تاکنون و از اکنون تا «ابد» حضرت
مصطفی آخرین پیامبر و برگزیده حق تعالی
همچنان منادی حق و توحید و عدل و معاد و
انسانیت و معنویت است  .پیامبری که صاحب
«خلق عظیم» و بخشش بــی نهایت و رحمت
بیپایان است ،پیامبری که «یتیم» بود اما بهترین
پدر بود برای فرزندانش و البته همچنان «پدر»
اســت بــرای «امــت» تا همیشه زمــان  ،پیامبری
که 23ســال همه گونه رنــج و سختی کشید تا
انسان را از هر چه قید و غل و زنجیر بردگی است
برهاند و به اوج انسانیت و معنویت و عبودیت
برساند ،پیامبری که بــرای آزادی و آزادگــی و
«بت» و طاغوت
شر هرچه ُ
رهانیدن بندگان خدا از ّ
و مدعیان «خدایگانی» و «ظل اللهی» رسالت
خود را به احسن وجه به انجام رساند ،پیامبری
که رحمت للعالمین است و رحمت و بخشش و
کرامت را به انجام رساند که در جریان فتح مکه نه
تنها ابوسفیان و هند جگرخوار را که جگر حمزه
سیدالشهداء را به دندان کشید بلکه «وحشی»
قاتل حمزه را نیز می بخشد ،پیامبری که صبر و
شرح صدر خدایی دارد ،الم نشرح لک صدرک.
پیامبری که در اوج عزت خدادادی است اما آن
چنان با تواضع و فروتنی رفتار می کند که به گاه
نشستن در کنار و دایره یاران و مسلمانان ،عرب
تازه وارد شده بر جمع ،حضرتش را نمی شناسد،

شنبه اول آبان۱۴۰۰
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وجودمبارکیکهخالقهستی،اورابهانهآفرینش
و خلقت افالک می داند و می فرماید لوالک لما
خلقت االفــاک  ،انسان کامل حضرت ختمی
مرتبت و مصطفای عالم هستی ،عقل کل آن
نگار به مکتب نرفته ای که به غمزه مسئله آموز
صد مدرس شده ،به راستی و به تمامیت آینه تمام
نمای جلوه حق تعالی است و رحمتش نشئت
گرفته از رحمت الهی ،کرامتش ادامــه کرامت
الهی ،رأفتش استمرار رأفت الهی و همه وجودش
نشانه بندگی و عبودیت به درگاه حق تعالی.
پیامبری که با همه عظمت خـــدادادی اش بر
همه خلق حتی کودکان «پیش سالم» بود و با
همه رنجی که در سینه داشت همیشه لبخندی
ملیح در چهره نورانی اش دلربایی می کرد.
مردم از عطر وجــودش  ،عبور حضرت اش را از
کوچه ها تشخیص می دادند ،بزرگ پیامبری که
نعمتهایالهیرابهبهترینشکلشکرگزاربودو
در عصری که عرب جاهلیت دختران خود را زنده
به گور می کردند ،حضرتش پیش پای دخترش
زهرای اطهر تمام قد می ایستاد و به استقبالش
می رفت «قام الیها» و بر دست و پیشانی منصوره
دو عالم بوسه می زد.پیامبری که می فرماید انّی
(انما) ُبعثت ِ ُلتمم مکارم االخالق و خود صاحب
باالترین و برترین مرتبه اخالق و حفظ کرامت
انسانی بود تا بدان جا که به فرموده خدای ع ّزوجل
در قرآن کریم لکم فی رسول ا ...اسوة حسنه و خدا
کند که همه خلق خصوصا ما که افتخار مسلمانی
داریم و به ویژه مسئوالن در اندیشه و گفتار و رفتار
به سنت حبیب خدا حضرت محمد مصطفی و
اخالق کریمانه حضرتش عالم و عامل باشیم.
همان پیامبر عظیم الشأنی که به تصریح قرآن
کریم ،خداوند ،مالئکه و اهل ایمان از ازل تا به ابد
مالئکته
بر او درود و صلوات می فرستند .ا ِّن ا ...و
ُ
یصلون علی النبی یا ایهاالذین امنوا ص ّلوا علیه و
س ّلموا تسلیما.
درود و سالم و صلوات مــدام بر وجــود حضرت
ختمی مرتبت و عترت طاهرینش.

دردیدار با نخبگان ،خانواده شهدا و جمعی از اقشار مختلف مردم اردبیل

رئیسی :آینده بسیار روشن است و گشایش های زیادی ایجاد می شود
آیت ا ...دکتر سید ابراهیم رئیسی در هشتمین
سفر استانی کاروان دولت مردمی و ایران قوی به
استان اردبیل سفرکرد.به گزارش پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،رئیس جمهور از مجموعه
کشت و صنعت مغان بازدید و بر حمایت دولت از
پیشرفت و آبادانی این مجموعه بزرگ کشاورزی
تاکید کرد .وی همچنین تسریع در ساخت پروژه
نیمهتمام باند دوم جاده پارس آباد  -اردبیل را
برای رفع دغدغه و نگرانی مردم درباره تصادفات
و تلفات جادهای دارای اهمیت مضاعف دانست
و بر تکمیل این جاده در کمترین زمان ممکن و با
کیفیت مناسب تاکید کرد .رئیس جمهور از طرح
شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین نیز بازدید
کرد و با گزارش مسئوالن پروژه ،در جریان میزان
پیشرفت و دالیل تاخیر در بهرهبرداری از آن قرار
گرفت .او با حضور در روستای فتحعلی از نزدیک و
در فضای صمیمی با عشایر و کشاورزان این روستا
دیدار و گفت وگو کرد .عشایر و کشاورزان با ابراز
خوشحالی از حضور رئیس جمهور در منطقه،
مشکالت و دغدغههای محلی و شخصی خود را در
فضای صمیمی با وی در میان گذاشتند .آیتا...
رئیسی در ادامه برنامههای سفر استانی به اردبیل،
از پروژه راهآهن اردبیل بازدید کرد .رئیس جمهور

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• دالر  4200تومانی را حــذف می کنند
و حداکثر 250هــزارتــومــان یــارانــه اش را
می دهند .چندسال دیگه ما همون یارانه
250هزارتومانی را می گیریم اما قیمت ها
صدبرابر بیشتر از االن شده! مسئوالن هم
هربار سرمان منت می گذارند و از خزانه خالی
و ...می گویند و کم کم تعداد یارانه بگیرها را
حذف می کنند .مسئوالن ایرانی را همه مان
می شناسیم دیگر.
•• طرح جهش تولید مسکن به چه قیمت؟
آورده حــداقــل 300میلیون بــرای بیشتر
طبقات پایین! ازکجا؟ اگر تمام زندگی شان
را بفروشند ،آورده مــردم تکمیل نمیشود
و مــاهــی حــداقــل یــک میلیون و 500از
کجابیاوریم قسط بدهیم؟
••دوستی فرمودند یک ســال صبرکنید تا
مملکت به دســت سید واقعی یعنی آقای
رئیسی درست شود .خواستم بگم یک سال
هم که هیچ چهار سال صبر می کنیم .فقط
مدیونید بعد از چهار سال اگر چیزی تغییر
نکرد ،مشکالت را گردن این وآن بندازین.. .
•• تلفن ثابت را بــرای  ۶۵۰۰تومان قطع
کــردن و هزینه وصل مجدد دو برابر قیمت
خود قبض است .جالبه چه جوری با مردم
بازی می کنند!
••چه خبراز تولید واکسن برکت؟ پارسال
مــی گفتن کــشــورهــای دیــگــه بـــرای پیش
خریدواکسن برکت صف کشیدن! امروز با
افتخار اعالم می شه واردات واکسن از مرز
100دوز عبور کرد!
•• حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی همون بالیی رو
سر مردم میاره که هدفمندی یارانهها آورد
یعنی گرانی و تورم ....آقای رئیسی قرار بود
به مردم کمک کنید اما با این طرح وضعیت
مردم بدتر می شه.
•• دیــروز اتفاقی پــای درس دخترم در شاد
بودم که دبیرشان ازکلماتی مانند مثل گاو
نمیفهمید یاشعورتوننمیرسهو...استفاده
کــرد! آیــا کسی بر رفتاراین گونه معلمان
نظارت دارد؟

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••اگربه کاخ سفیدبدبین هستیم ،از طرف
کــاخ کرملین سفره ای هــم برایمان پهن
نمیشود ،مطمئن باشید همان انــدک ته
سفره مان را هم جارو می کنند ،پس خوش
بین به این دو کاخ نباشید ،چین هم که برادر
آن هاست.
••خطاب به جناب محمد دالوری مجری
صــدا و سیما :جناب عالی کــه برنامه ای
برای مخالفت با افزایش حقوق کارمندان
قــوهقــضــایــیــه بــا حــضــور کــارشــنــاس پخش
میکنید ،مردانگی کن و بیا فیش حقوقی
خودت و آن کارشناس را به مردم نشان بده .ما
کارمندان قوه قضاییه هم فیش های حقوقی
شش میلیونی مان را می آوریم.
•• یک ماه از مدارس گذشت ولی هنوز فرزند
ما معلم ندارد،آموزش و پرورش چه کار می
کند پس؟ واقعا عجیب و غیر قابل تحمل است
این سهل انگاری و بی اعتنایی و بالتکلیف نگه
داشتن کالس.
••از یک طرف دارن یارانه کاال های اساسی
رو برمی دارن  ،یعنی روغن و شکر رو باید به
قیمت جهانی بخریم و این یعنی حرکت به
سمت بازار آزاد .از طرف دیگه می خوان با
قیمت دستوری ،فوالد رو از نرخ جهانی خارج
کنن یعنی حرکت به سمت اقتصاد دولتی و
کمونیستی .معلومه توی این مملکت هر کی
سوار خر خودشه!
•• رئیس جمهور سامانه ای درســت کنه تا
مردم مشکالت شهر و روستاشون رو بگن و
کد پیگیری بده و قابل پیگیری باشه .نیازی
به سفر به استان ها نیست.
••آیا نظارتی بر کلینیک های ترک اعتیاد
انجام می شــود؟ متاسفانه داروهــای این
کلینیک ها چند ماهی است از قیمت بازار
آزاد گران تر است و سوال هم نمی توانی
بکنی....همان داروهــای تــرک اعتیاد با
مبلغ پایین تر در عطاری ها و ...فــروش
می ره.
••خوبه دیگه پس از این در صورت کمبود قراره
تورم از ونزوئال وارد کنیم مبارک همه باشد.

نمابر05137009129 :

••این که می گن ماشین ارزون می شه الکیه.
۷۰میلیون تومن با هزار بدبختی و قرض و
وام جور کــردم اما حاال یک پراید مدل ۸۷
نمیتونم بخرم!
••باید با کسانی که در فضای مجازی به اقوام
ترک و عرب و کرد و بلوچ و لر و فارس وغیره
توهین می کنند ،برخورد شود .آن ها باعث
تفرقه و نفرت می شوند و کار دشمن را انجام
می دهند.
•• وقتی قسط وام مسکن ثبت نام شده ها را
خواندم ،عقل از سر من پرید ،حاالنمی دانم
آقای وزیر چه فکری برای جیب مردم کرده که
پرداخت قسط ماهانه باالی4میلیون را شرط
کرده است،آخه یک کارگر ماهانه 4تومان
بیشتر حقوق داره؟ پس چی بخوره ،آن هم
چندین سال ،وزیر محترم منصفانه تصمیم
بگیرید ،حداقل نصف حقوق ماهانه را برای
قسط در نظر بگیرید نه همه حقوق را.
••جناب وزیر کشور شما ادعا و از دولت جدید
افغانستان درخواست کردید موادمخدر تولید
نکنند.انگار خبر ندارید شیشه و مواد روان
گردان که جوانان مارا به منجالب کشانده ،در
خود ایران و به اصطالح در آشپزخانه ها تولید
می شود .بد نیست برای دید واضح تردرباره
این مواد خانمان سوز فیلم متری شش ونیم
را یک بار ببینید.
••لطفا به مسئوالن بگید بهتره هی دم از
کمک دولت به صندوق های بازنشستگان
تامین اجتماعی نزنند .دول ـت لطف کند
بدهی را که به سازمان دارد ،پرداخت کند.
سازمان جوابگوی بازنشسته هاش هست....
•• بیش از  20ســال اســت مبلغی را بابت
تاسیس شرکت احیای خراسان پرداخت
کــرده ایــم .ســال هــای اول گــزارش فعالیت
میفرستادن ولی االن نه از شرکت خبری
است و نه از ارسال گزارش کار .پول ما فقیر
بیچاره ها را هم که اون روز یک قطعه زمین
در شهربه ما می دادند اکنون معلوم نیست
کجاست؟ گوش هیچ کس هم بدهکارنیست.
سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟

دیدار رئیس مجلس با مراجع عظام تقلید درقم
قالیباف:افزایش قدرت خرید مردم در دستور کار مجلس یازدهم

در دیدار نخبگان ،علما ،خانواده شهدا و قشرهای
مختلف مردم اردبیل نیز به دغدغه بیکاری جوانان
تحصیلکرده استان اردبیل اشــاره کرد و گفت:
دولت برای رفع دغدغه بیکاری در سطح کشور
اهتمام ویژه دارد و اگرچه در ابتدای کار با وضعیتی
که دولــت را تحویل گرفتیم ،با مشکالت جدی
مواجه هستیم اما قصد نداریم این دغدغهها را به
مردم منتقل کنیم .آیت ا ...رئیسی تصریح کرد:

آینده را بسیار روشن میبینم و به آن امیدوار هستم
و اطمینان دارم که با روحیه کار و تالش و اخالص،
گشایشهای زیادی در حوزههای مختلف در کشور
ایجاد خواهد شد.
*درحاشیه اینسفربرخیسایتها شایعهسکته
ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری را
منتشر کردند که این شایعه به سرعت از سوی
خود ضرغامی تکذیب شد .

اژه ای :با طرح تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه دنبال کار تبلیغاتی نیستیم
رئیس قوه قضاییه در دهمین جلسه ستاد راهبری
اجرای سند تحول قضاییه با بیان این که دستگاه
قضا با اجرای طرح تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه
قضاییه قصد انجام کار تبلیغاتی ندارد ،افزود :ما
با انجام این کار میخواهیم به نظام قضایی کشور
کمک و روند راهگشایی برای امور ایجاد کنیم .وی
همچنین بر این نکته تاکید کرد که در کنار نقد،
باید پیشنهاد و راهکار هم وجود داشته باشد تا روند
اصالحی کامل شود.به گــزارش ایسنا،محسنی

حرف مردم

اژهای در این نشست ،مشارکت مردم در مسائل
گوناگون حکومتی را ضروری و مؤثر دانست و بر

این نکته تاکید کرد که دستگاه قضا به هر میزان که
میتواند باید از ظرفیتهای مردمی استفاده کند.

رئیس مجلس به منظور دیــدار و گفت و گو با
آیات عظام ،علما و مراجع تقلید به شهر کریمه
اهل بیت(س) ،روز پنج شنبه به قم سفر کرد.
به گــزارش خانه ملت؛قالیباف در جریان این
سفر یک روزه با آیات عظام و مراجع تقلید شیعه
صافی گلپایگانی ،مکارم شــیــرازی ،جــوادی
آمــلــی ،ســبــحــانــی ،نـــوری هــمــدانــی ،علوی
گــرگــانــی ،حسینی بوشهری و حجج اســام
شهرستانی نماینده آیت ا ...سیستانی در ایران
و سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه
معصومه(س)دیداروگفتوگوکرد.آیاتعظامو
علمادرایندیدارضمنقدردانیازحضوررئیس
ونمایندگانمجلسمیانمردم،برضرورتادامه
آن تأکید کردند که این حضور باعث آشنایی
با مشکالت مــردم میشود و به آن ها روحیه و
انگیزه برای کمک رسانی به حکومت می دهد.
نکته دیگری که بسیاری از مراجع تقلید بر آن
تأکید کردند ،عدالت در برابر ظلم و فقر و ایجاد
حق میان جامعه بود که آثار و برکات آن بسیار

زیــاد است.همچنین علما با اشــاره به برنامه و
نقشههایی که دشمنان نظام از جمله آمریکا
و رژیــم صهیونیستی بــرای کشورمان دارنــد،
خواستار توجه و هوشیاری مسئوالن و تدبیر
برای خنثی سازی آن شدند.ایشان همچنین با
انتقاد از روند کاهش جمعیت که امروز کشور با
آن روبه روست تأکید کردند :توسعه یک کشور
و پیشرفت آن در گرو نیروی انسانی جوان است
و بــرای رویارویی با دشمن در کنار تسلیحات
نظامینیازمندجمعیتجوانوقدرتمندهستیم
لذا باید در این زمینه تدابیر الزم اندیشیده شود.
آیات عظام قم ،حل مسائل اقتصادی ،معیشتی
و فرهنگی و اصالح رویکرد مدیریتی را نیازمند
ریل گذاری در مجلس دانستند و افزودند :این
نهاد انقالبی باید همچنین بر اجــرای قوانین
در این موضوعات ،اهتمام ویژه داشته باشد و
ابزارهای نظارتی خود را به کار گیرد همچنین
سه قوه نظام باید با همکاری و همدلی به دنبال
حل مشکالت مردم باشند.دکتر قالیباف رئیس
مجلسنیزدرایندیدارهاضمنارائهگزارشیاز
عملکردمجلسیازدهماززمانآغازبهکارخودتا
کنون گفت که نظارت بر اجرای قوانین اولویت

مجلسیازدهمنسبتبهقانونگذاریاستچرا
کهقوانینمستحکمزیادیدرکشوروجوددارد.
وی همچنین با اشاره به اجماعی که میان سه
قوه برای حل مسائل معیشتی و فرهنگی وجود
دارد به جلسات هفتگی و چندساعته رؤسای
قوا اشاره و اظهار کرد که رؤسای قوا با همدلی و
هماهنگی و ایجاد همافزایی قصد دارند باری از
دوش مردم بردارند.رئیس نهاد قانون گذاری
کشورمان همچنین در این دیدارها به اقدامات
این نهاد برای تولید مسکن ،رفع موانع ایجاد
اشتغال ،تصویب قانون اقدام راهبردی برای
لغو تحریم ها ،اصالح ساختار بودجه ،سامان
دهیبورس،افزایشقدرتخریدمردموکنترل
نقدینگی اشاره کرد.قالیباف همچنین با تأکید
بر نظارت های ستادی و میدانی مجلس یازدهم
به حضور خــود ،هیئت رئیسه و نمایندگان
مجلس بــرای بازدیدهای نظارتی از سراسر
کشور اشاره کرد و گفت که یکی از اولویت های
مجلسمحرومیتزداییدرجریاناینبازدیدها
و نگاه ویژه به این مناطق در الیحه بودجه است
که در این زمینه پیوست عدالت و شفافسازی
را نیز مد نظر داریم.

