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هنگامهبیعتبا امامت

این جا قلب زمان به ساعت عشق در تپش است .این
جامأمندلدادگانوآستاندلخستگاناست.
این جا حرم امن آل ا ...است  .این جا همان حریمی
است که بر در و دیوارش هیچ کجا ننوشته که گنهکار
نیاید  .این جا مالئک صف در صف به پیشــواز زائران
امام ثامن ضامن می آیند.این جا شور و هلهله سالم و
صلوات و نماز و تالوت قرآن است .این جا همان حرم
امنعاشقاندلخستهایاستکهازجایجایایران،
به پابوس امام رئوف مــی آیند .این جــا همه غم دل،
راز دل با امام ضامن ثامن مــی گویند.این جا همان
جایی اســت که حجت حق قرآن ناطق ثامن الحجج
دســت زائران را بی واســطه به دامن خدای کردگار
میرساند.
این جا هنگامه راز و نیاز و نیایش است .این جا همان
دلکده ای اســت که مردمان از ســر ارادت دســت به
دامان فرزند رسول خدا می شوند .این جا قلب زمان
به ســاعت عشــق می تپد .این جا حریم و حرم غریب
الغرباســت .این جــا در کنار آقا هیچ کس احســاس
غربت نمــی کند .این جا مأمن دلخســتگان اســت.
این جا مأمن عاشــقان اســت .ایــن جــا ارادتمندان
طواف عشق می کنند .این جا همه دردمندان ،همه
امیدواران به زیارت فرزند رسول خدا می آیند .همان
کهنزدخداآبرومنداست .اینجانمازبهبرکتحجت
خدا چه با سرعت به ســوی عرش پرواز می کند .این
جا آدمیان فاصله فرش تا عرش را با یک بسم ا ...چه
آسان طی می کنند ،زمین و آسمان مشهد به برکت
رضای آل محمد قطعه ای از بهشت است .این جا یار
در دســترس اســت .این جا نزدیک ترین جا به حریم
امن است.
این جــا مردمــان بیعت مــی بندند کــه از قــرآن جدا
نشــوند .این جا بهترین جای بیعت بستن با امامت و
والیتاست.زیارتغیرازعرضارادت،غیرازواسطه
گرفتن برای دست به دامان خدا شدن ،غیر از تقرب
به خدای عزوجل نشان بیعت با والیت است .این جا
بندگی خداوند است که حریم آل ا ...را خود خداوند
در قرآن محترم شمرده است .زائران  ،عاشقان ،آنان
که بــه پابوس علی بن موســی الرضا آمــده اند و همه
اشتیاق وصال دارند با امام شان پیمان می بندند که
بنده خدا باشند و الغیر .بیعت می بندند که بگویند و
بمانند بنده خدا و بنده خدا اطاعت کننده امر خدا و
فرستادگان خداســت و علی بن موسی الرضا و همه
ائمه و اوصیا ،اوصیای پیامبر اعظم اند .همه واسطه
فیض اند .کلهم نور واحدند.این جا از فرش به عرش،

از بهشــت امام رضا طبق های نور ســوی عرش پرواز
می کند .این نور زائــران را تا عرش خدا رهنمون می
کند که ای انسان ،که ای زائر ،که ای مسلمان افتخار
و شرف انسانیت بندگی خداوند است و بس .مگر نه
اینکهپسازشهادتدادنبهیگانگیخداوندتبارک
وتعالی،قبلازشهادتدادنبهرسالتمحمدرسول
ا ،...او را بنــده خدا می دانیم و به بندگی او شــهادت
می دهیم .پس عزت و شرف پیامبر اعظم خاتم انبیا
و همه انبیا و اوصیــا و اولیا اوال به بندگی خداســت ،
ثانیابهرسالت.
پس زائر امام رضا با هزار هزار امید به این درگاه التجا
میکندکهبندهبماند،کهعبدخدابماند.
امام رضا محرم راز اســت .امام رضا مأمن راز اســت.
امامرضامأمندلهایعاشقوشیدایآلا...است.
حاالدرهنگامهوالدتعلیبنموسیالرضا(ع)فرزند
علی و زهرا مردم از جای جای جهان به قلب ایران به
پایتخت معنوی ایران گسیل می شوند .این جا حلقه
دل شان را به ضریح مطهر علی بن موسی الرضا (ع)
پیوندمیزنند.مبارکترینپیوندعاشقیودلدادگی.
مبارک ترین پیوند و بیعت با حجــت خدا که علی بن
موســی الرضا همانند همه ائمه واســطه فیض الهی
است .امام رضا صدای همه آنانی که می خوانندش
و به زیارتش می آینــد و آرزوی زیارتــش را دارند ،می
شــنود.امام رضا رئوف و مهربان و غریب نواز اســت .
اینجاقلبزمانبهساعتعشقمیتپد.اینجاپاک
ترینعشقهامتجلیمیشود.اینجاعشقبهتمامت
رونماییمیشود .اینجاارادتبهتمامتجلوهگری
می کند .این جا بنده در مقابل خدا به تمامت بندگی
میکند.اینجابهعنایتعلیبنموسیالرضامردم
حاجت روا می شوند .این جا امام رضا شفاعت مردم
را پیش خدا می کند .این جــا در حرم مطهر علی بن
موســی الرضا به روی همه باز اســت .میلیون ها دل
عاشق امشــب بال در بال مالئک و همه شب بال در
بالمالئک،همهثانیه هاولحظههابالدربالمالئک
دستتعظیمبهسینهدارند.درمقابلعبدصالحخدا
امامرضا،درمقابلاینوجودپرنورپربرکتایمانافزا
 ،او که هیچ کــس را از درش ناامید برنمی گرداند .او
که حرم اش قبله هفتم است و در بارگاهش تاللؤ نور
عرش آسمان موج می زند.
خدایا ســیل این عاشــقان را  ،خدایا این دریای مواج
عاشــقان علی بن موســی الرضا (ع) را ،این عاشقان
امامت و والیت را  ،خدایا بــه آبروی این حجت حق به
همهخواستههایمشروعشاننائلبفرما.
نورانیت ایران زمین به وجود پربرکت حضرت ضامن
آهوست.
خدایا او را شفیع و نزد تو می آوریم و از درگاه تو طلب
بندگی و رخصــت عبادت مــی طلبیــم .خداوندا به
آبــروی علی بن موســی الرضــا پرچم اقتــدار و عزت
کشور امام رضا را به دســت مهدی فاطمه برسان .به
برکت صلوات بر محمــد و آل محمد  .زیــارت قبول،
التماسدعا.

بوی بهشت می وزد از کوچه های شهر
شاهد  .... /من و ما و همه اهالی قبیله شیدایی عاشــقیم همه کلماتی را که در ساحت شما
شــکوفا می شــوند و به نام شــما اعتبار می یابند .جان می گیریم به هر نام که با نشان شما در
کتاب عشق ،مانا می شــود .به نام مبارک علی ،به اعال درجه معرفت می رســیم و در رضا ،به
رضایت ،قرار وآرام می گیریم .آرام آرام حتی اگر جهان بر مدار بیقراری ،به هر حادثه هزار بار
بچرخد.باکماننیستنهازمامونونهازیزیدوقتیدرآفتابنگاهشماراهمییابیم.سرمدی
حقماستکهدرحریمعالمآلمحمدیم.روشناییتقدیرهمهشبهایایندیاراستکهدر
پرتوانوارحضرتشمسالشموسازروز،نورافزونمیکنند.منمطمئنمکهدرخشکسالی
هم این سرزمین به شکوفه خواهد نشســت و همه ما در وزش رایحه بهشتی گل ها سرمست
خواهیمشد.مطمئنماحادیثرضوی،هرروزبیشترجانهاراتازهخواهدکرد وعشقراسکه
رایجبازاراینملکخواهیمیافتکهبهنامشماضربمیشود.منشکوهایستادنبهنامشما
را حتی در نگاه کودکان و نــوزادان هم می بینم و ایمانم را گرو می گذارم بــر این مژده که ایام
غمازتقویمباورمندانشماپاکخواهدشد.باوردارمبهنامشمااتفاقیمبارکخواهدافتاد.
اتفاقیکهبرکترابهزندگیونگاهماخواهدآورد.دورنیستزمانیکهنگاههابهچنانزیبایی
برسد که زشتی ها مجال پدیدار شدن نیابند .دور نیست زمانی که نام همه دختران این دیار
را معصومه بنویسند و برای مردان این دیار نامی جز رضا به گوش نرسد .بگذار شناسنامه ها
هر اسمی می خواهند برای افراد بنویسند اما شناسه ها همه از رضا حکایت خواهد داشت و
روضه رضوان خواهد شد هر جا که به نام شــما مردمانش را رضا می خوانند .من آن روز را دور
نمیبینمکهبسیارهمنزدیکاستروزهایروشنیکهتاریکیرانقطهپایانخواهدگذاشت.
عیدمیالدشماحضرتارباب،امسالبرایماازهمیشهمتفاوتتراستومیدانیمومطمئنیم
درترجماننامشمازیباییرابهزباندلودیدههمهمردمانترجمهخواهیمکرد.مطمئنمکار
عشقباالخواهدگرفتوصدردفترراحسنمطلعغزلرضویخواهیمنوشتوصدرمجلس
هم حدیث شما روایت خواهد شد .من به فردا امید بسته ام ،فراوان تر از همیشه و می دانم باز
شما به ضمانت خواهید آمد ما را تا آهوی چشم کودکان مان را نیز هیبت هیچ صیاد کمان به
دوشی،برنیاشوبد.....

شفاف سازی درباره ابعاد فساد خودرویی و ارزی
فهرستوزیر،اتهام بهنعمتزاده،فراریکمتهموتوضیح 2مقامقضایی
روز گذشــته دو مقام قضایی جزئیات جدیدی را از پرونده های فســاد واردات خودرو ،ســوء
استفادهازارزدولتیوتوزیعارزوسکهدربازارتشریحکردند.همزمانوزیرصنعتنیزفهرست
متخلفان ثبت ســفارش واردات خودرو را منتشر کرد .به گزارش ایســنا ،محسنی اژهای در
نشستخبریکهدیروزباحضورجانشینفرماندهناجاودادستانتهرانبرگزارشد،افزود:
درمجموعبااقداماتانجامشدهبرایاستیفایحقمردمازبیتالمالوشناساییمجرمان
ومتخلفانتاکنون ۱۳نفردراینخصوصبازداشتشدهاندکهازاینتعدادپنجنفربهدلیل
ثبتسفارشبازداشتوچندنفربهدلیلتوزیعارزبرایکنترلبازاردستگیرشدندکهدراین
بینفردیکهبهعنوانعاملبانکمرکزیاقدامبهدریافتارزکردهودرعینحالصرافنبوده
بههمراههمکارشبازداشتشدهاست.سخنگویقوهقضاییهدربارهتخلفوارداتخودرو
گفت :در نامهای از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت آنان اعالم کردند که در اواخر سال
 ۹۶متوجهاینتخلفاتشدنداماسوالاینجاستکهپسازمتوجهشدنچهاقدامیانجام
دادهاند که آن ها میگویند موضوع را به تعزیرات و وزارت اطالعات در قالب نامهای رسمی
اعالمکردیم.اژهایافزود:بهعنوانمثالازبرج ۱۰سال ۹۶وزارتصمتمیگویدکهمابه
اینتخلفاترسیدیموبهتعزیراتووزارتاطالعاتگفتهایماماآنچهمشخصاستایناست
کهیاآندودستگاهیکهتخلفبهآناناعالمشدهبهچیزینرسیدندیااینکهنتایجخودرابه
دستگاه قضایی اعالم نکردند .وی افزود :سوال دیگر از وزارت صنعت ،معدن و تجارت این
استکهدربارهتخلفانجامشدهازسویبرخیازکارمندانچهکردند  ،آیاآنهارابهدادگاه
رسیدگیبهتخلفاتاداریمعرفیکردند؟البتهیکیدونفرمنفکشدندامااینمقدارکفایت
نمیکندونمیشودفردیکهمرتکبتخلفیشده،بعدکهمتوجهشدهامکانلورفتنشوجود
داردازمجموعهجداشودودیگرهیچاتفاقیرخندهد....ادامه در صفحه 15

میرزاده–شانزدهمینجشنوارهبینالمللیامامرضا(ع)شبگذشتهبابرگزاریمراسماختتامیهدرمشهدمقدسبهکارخودپایانداد.بهگزارشخراسانرضویدراینمراسمکهبا
حضورجمعیازمسئوالنملیواستانیبرگزارشد،ازهشتبرگزیدهایندورهشاملمظفراقبال،علینبیلالصالح،حجتاالسالممحمدباقرفرزانه،سیدرضاموید،حمیدمجتهدی،
سیدجوادجعفری،کیارنگعالییوامیرهوشنگجزیزادهتجلیلبهعملآمد.شایانذکراستمشروحگزارشاینآیینفردادرروزنامه«خراسانرضوی»منتشرخواهدشد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• پیام های زیادی ارسال می شود که نمی دانم چرا
از چشم عدالت مسئوالن علوم کشور به دور و بدون
واکنشوپیشگیریاست.بهاینمضمون:مطابقآیین
نامه های وزارت علوم ،بی آزمون وارد دانشگاه شوید،
ارشد 30میلیونتومان،دکترا 40میلیونوپیامدیگر:
دانشجوی محترم برای بهره مندی از دریافت آسان
مدرک تا دکترا کافی است مقطع خود را به شماره ...
پیامک کنید! لطفا روزنامه ها و وزارت علوم پیگیری
کنند!اینمسئلهدرشانعلموعالمانحقیقینیستو
بهنوعیتوهینبهآنهاستوبااینمدارکچهنوعگلی
بهسرمردماینسرزمینمیخواهندبزنند.
••چراگوشتخروسکهسالماستبهتولیدانبوهبرای
مصارف خوراکی مردم نمی رسد در عوض گوشت
مرغ که بی خاصیت و درآمدزا و پول ساز است به مردم
عرضهمیشود؟
••جوانیهستم 25سالهوبیشترازیکسالاستکه
در شرکت خصوصی کار می کنم .قرار بود بعد از سه
ماه بیمه کنند ولی االن بیش از یک سال است که کار
می کنم ولی خبری از بیمه و مزایا نیست 14 .ساعت
کارمیکشندباحقوقماهییکمیلیونتومانبدون
بیمهومزایا.لطفاپیگیریکنید.
••با توجه به مشکالت معیشتی چه خوب است که
همانند زمان جنگ اقالم اساسی جیره بندی شود و
نکته دیگر آن که ارز دولتی صرفا برای چند قلم کاالی
ضروری در نظر گرفته شود و ورود کاالهای لوکس و
فانتزیمحدودشود.
••درانتخابومعرفیبرترینهایلیگهفدهمفوتبال
کشور در برج میالد تهران ،جای بازیکنان و داوران
وباشگاههایخراسانیومشهدیواقعاخالیبود!
••بندههمبافیلمپدرموافقم.وقتیکهجومونگیافیلم
های ماهواره پخش می شود که بعضی دوست دارند
مانند آن ها رفتار کنند چرا فیلمی مانند پدر که عالی
است و می تواند چند پدر یا همسر آن ها را الگو قرار
دهند،پخشنشود؟
••خواسته بازنشستگان بانک ها همسان سازی
حقوقومزایا،افزایش 85درصدیحقوقازسال95
واجراشدنماده 41قانوناستخدامیبانکهاوحق
معیشتورفعتبعیضبینشاغلوبازنشستهاست.
••چــرا بــرای کمیسیون بنگاه هــای امــاک سقف
دریافتیتعییننمیشود؟یکیازعللکثرتبنگاههای
امالکهمینکمیسیونهاینجومیآنهاست.بنگاه
هاهمبرایدریافتحقکمیسیونهرکاریمیکنند.
••ایرانسل قیمت تعرفه های اینترنتی را تا 80درصد
زیاد کرده و هیچ کس هم به این گرانی رسیدگی نمی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کند.
••جهانگیری کجاست؟ روحانی کجاست؟ شهردار
مشهد و ملک آباد کجایند؟ چرا در عوارضی باغچه و
مشهد متکدیان در این هوای داغ از اطفال خردسال
استفادهمیکنند؟
••دربازارازآبمعدنیگرفتهتاتیرآهنهرصنفینهبر
مبنایقاعدهایبلکههرآنچهدلشانمیخواهدگران
شده است .زندگی برای به ویژه قشر مستاجرنشین
سختشدهاستودولتتنهااقدامیکهانجاممیدهد
ایناستکهمیگویدافزایشقیمتهاحبابیاست.آیا
گفتناینعبارتبرایمردمنانمیشود؟!
••شرایطفعلیجامعهمابهیکاقدامضربتیوانقالبی
نیازمنداست.
••سالمخانمساراصالحیکه دربارهسریالشبعید
مطلب نوشتید ،برای اطالع بازیگر نقش رضا آقای
علیهاشمیبرادرهدایتهاشمیهستندنههدایت
هاشمی.لطفاتیتراژفیلمراهمببینید.
••بایدباشرکتهایپخشکهاجناسراباسوءاستفاده
گرانمیکنندبرخوردکرد.
••قبال عــاوه بــر بهای نقدی گــنــدم ،جــایــزه هــم به
روستاییان می دادند ولی حاال پولش را قطره چکانی
می دهند .همچنین سیف نرخ وام کشاورزی را 18
درصدکردهووامهایکمبهرهمصوبمجلسراهمبه
وزیر کار داده که به کشاورزان نمی دهد .این سیاست
های اشتباه باعث شده روستاها خالی و شهرها پر از
جمعیت شود که بالطبع افزایش مصرف آب و برق و
عوارضخطرناکحاشیهنشینیرابهدنبالدارد.
••درکشورهایاروپاییکمترکسیاقدامبهخریدطال
یا سکه طال می کند و زنان اروپایی فاقد زیورآالت طال
هستندامادرکشورمابهراستیچقدرپولمابهصورت
زیــورآالت طال یا سکه طال در کنج خانه ها بلوکه و از
گردونهتولیدواشتغالخارجشدهاست؟
••دوســت عزیزی فرمودند «روحانی باید ظریف را
دک کند» عزیز برادر اگر برای خودتان احترامی قائل
نیستیدحداقلبهافرادیکهدرهرحالمسئولیتیدر
کشوردارنداحترامبگذارید.
•• در شرایطی که دولت های متحجر منطقه مانند
عربستان و امارات و بحرین هم صدا با آمریکا برایمان
خط و نشان می کشند ،سخن از عادی شدن روابط با
آن ها مناسب عزت ما نیست! آن ها نرمش برادرانه ما
راتعبیرمناسبنمیکنند!
••متاسفانه نمای عقب پلت فورم خودروی ملی رهام
شرکت سایپا شبیه ساینا و کوئیک و کیا سراتو است و
نمای جلوی خودروی رهام هم شبیه رانا و برلیانس و

نمابر05137009129 :

اس 300و جک اس 3و اس 5است .کجای این کپی
کاریازصنعتخارجیتولیدملیاست؟!
••چرا بانک ها با این وضعیت اقتصادی با مردم مدارا
نمی کنند اصال زیر بار مصوبات بانک مرکزی نمی
روند!
••با دیدنعکسعدهایبهاصطالحهنرمندآنهمدر
کنارتختاستادجمشیدمشایخیدرآنحالولبخند
زنان من ماندم که واقعا این عکس چه پیامی به جز
تاسف می تواند داشته باشد! تاسف برای عده ای که
مردم نمی دانند چه طور اینان را باور کنند .اگر راست
میگوییدکاشبراییکباربه دیدنهمکارهایخود
کهخانهنشینشدهاندمیرفتید!
••اولمردادازساعت 15– 13باشماره 121فوریت
برقتماسگرفتموپساز 18ثانیهصحبتنواروتشکر
ازصبوری،فقطوفقطبوقآزادشنیدم.لطفامنعکس
کنید تا یکی به داد ملت برسد .خودتان هم می توانید
امتحانکنید.
••چرا باید در این هوای گرم مدت زمان قطعی برق
بیشتر از چهار ساعت باشد؟ یعنی یک نفر عاقل در
توزیعبرقوجودندارد؟
••خدا را شکر در شرایط بد اقتصادی وزارت نفت به
حقوق پیمانکار  9درصد اضافه کرده است .تشکر
جنابزنگنه!
••جناباستاندارپایشیدربارهپاسخگوییتلفنهای
سهرقمی،اورژانسیلطفاانجامدهید.
••لطفاراهنماییورانندگیبهتخلفاتموتورسوارهاو
آلودگیصوتیکهایجادمیکنندتوجهکند.
••معنی سختی کار را هم فهمیدیم! فرهنگیان عزیز
مقطع متوسطه و مربیان پرورشی که 8.5ماه در سال
درتعطیالتهستندوحداکثر 3.5ماهدرسالکارکرد
دارند ،توقع دریافت سختی کار هم دارند! پس کارگر
بدبختی که روزمزداست و جمعه هم کار سخت می
کند،بایدچهبگوید؟
••باالخره یکی به من بگه از جــدال لفظی ترامپ و
روحانی دالر گران می شه ریال ارزان؟ یا ریال گران
میشهدالرارزان؟
••چــرا نمایندگی هــای ایــران خــودرو و سایپا اصال
گارانتی خودروها و تعویض قطعات را در محل گاراژ
نمایندگیانجامنمیدهندوصاحبانخودروراحداقل
ازیکروزتاحداکثرچندینماهعالفمیکنند؟
••اگر کولرهای آبی جمع آوری و اسپیلت جایگزین
شودمصرفآبتاحدودزیادیکموآبنیزذخیرهمی
شود به شرطی که قیمت این دستگاه کاهش یابد که
همهقشرهایجامعهبتوانندخریداریکنند.
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