صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا صابری خورزوقی

• با توجه به استفاده فراوان از آیات قرآن و اسماء مقدسه ،رعایت احکام شرعی یادآوری می شود.

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان انقالب ،خیابان شهید نامجو ،کوچه شهدا ،پالک ،58واحد 4

• نقل مطالب این روزنامه ،حتی بدون ذکر منبع ،برای عموم عالقه مندان آزاد است.

تلفن 77642873 :نمابر77642897 :
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عترت

به ياد حجت منتظر

اوقات شرعی:

sapp.ir/etedalhamrah

بررسی يكی از شيعات
دشمنان مشترك ملت ايران و اهلبيت رسول خدا(ص)

* * اشتغال  ۱۵۰۰تا  ۲هزار
ایرانی در پروژههای ستاد
عتبات عالیات نجف

به بهانه  12ذیقعده ،سالروز شهادت امام محمد تقی(ع)

نفس والدت حضرت جواد علیه السالم زمینه سازی برای دفاع از باور
مهدویت است .چرا که اولین امام خردسال در تاریخ اسالم حضرت
جواد علیه السالم بودند که در حقیقت زمینه را برای پذیرش مسئله
امامت در سن خرسالی و امامت حضرت ولیعصر (عج ) در سن پنج
سالگی فراهم کردند.
امام جواد(ع) در سال  195در مدینه به دنیا آمدند و در سال  203در سن
خردسالی به امامت رسیدند و همین مسئله اولین تجربه ی امامت امامی
خردسال برای شیعه است و وقتی  60سال بعد امام مهدی علیه السالم در
سن پنج سالگی به امامت می رسند زمینه ها و بسترهای این امامت در
خردسالی در گذشته و در زمان امام جواد (ع) شکل گرفته است.
امام مهدی علیه السالم در پنج سالگی به امامت رسیدند ،اما پذیرش
این موضوع برای شیعیان آن زمان چندان سخت نبود چرا؟ چون پیش از

ایشان نیز امام هادی و امام جواد علیهما السالم در خردسالی و طفولیت
به امامت رسیده بودند.
 17سال از عمر گرانمایه حضرت جواد (ع) به امامت سپری شد و در
سال  220هجری به شهادت رسیدند.
از زمان امام جواد علیه السالم تا زمان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه
الشریف نیز فاصله زمانی ای قریب به  70یا  60و اندی سال است که هر
چه بیشتر به زمان امامت حضرت مهدی علیه السالم نزدیک می شویم،
روش اهل بیت علیهم السالم برای معرفی امام غایب (عج ) کمی متغییر
و متفاوت می شود.
به عنوان مثال احادیثی که از حضرت جواداالئمه علیه السالم به ما رسیده
اگر چه به لحاظ تعداد بسیار کم است و شاید تعداد آنها در منابع مکتوب
و معتبر ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد اما مطالب بسیار ارزشمند
و مبنایی را طرح کرده اند.
ادامه دارد

فتتاحیه نخستین اجالسیه سراسری
فعاالن مهدوی در حرم رضوی
برگزار شد
همزمان با بیست و پنجم ذی القعده و روز دحواالرض آیین افتتاحیه
نخستین اجالسیه سراسری «مجمع راهبردی اندیشه مهدویت» در حرم
مطهر رضوی برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز ،نخستین اجالسیه سراسری «مجمع راهبردی اندیشه
مهدویت» ساعت  ۸صبح امروز در مرکز نمایشگاهها و همایشهای
آستان قدس رضوی با حضور آیت الله سیداحمد علم الهدی؛ نماینده
ولی فقیه در خراسان رضوی ،حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم
رئیسی؛ تولیت آستان قدس رضوی ،حجت االسالم والمسلمین کاظم
صدیقی؛ رئیس شورای راهبردی مجمع اندیشه مهدویت ،حجت االسالم
پناهیان؛ دبیر شورا و محمد علی کریمی؛ مدیر عامل مجمع راهبردی
اندیشه مهدویت و نمایندگان برخی از موسسات مهدوی برگزار شد.
در ابتدای این برنامه پس قرائت قرآن حجت االسالم والمسلمین علیرضا
پناهیان به ایراد سخنرانی پرداخت و گردهمایی فعاالن مهدویت را یک
امر ضروری برشمرد.
سخنرانی آیتالله علم الهدی و حجج اسالم والمسلمین رئیسی و
صدیقی ،از دیگر برنامههای این اجالسیه بود که با حضور بیش از 400
فعال مهدوی از سراسر کشور برگزار شد.
در بخش پایانی این اجالسیه از سوی آستان قدس رضوی از چهار نفر از
فعاالن مهدوی کشور تجلیل به عمل آمد.
در حاشیه اجالسیه «مجمع راهبردی اندیشه مهدویت» نمایشگاهی
از بنیادها ،موسسه ها و تشکل های فعال در زمینه مهدویت برپا شد
که مصاف ایرانیان ،موسسه عصر بیان معنوی ،بنیاد حضرت مهدی
موعود خراسان ،بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اصفهان ،انجمن
ادواردو آنیلی ،سه شنبه های مهدوی ،موسسه عهد هم دلی ،بنیاد
فرهنگی امامت ،مجموعه فرهنگی جهادی یاسین ،موسسه تبلیغ
و انفاق امام زمان(عج) موسسه منتظران منجی و غرفه کشورهای
مقاومت اسالمی از آن جمله است.
گفتنی است ،بخش دوم اجالسیه «مجمع راهبردی اندیشه مهدویت» بعد
از ظهر امروز با سخنرانی اساتید برجسته کشوری و تشکیل کارگاههای
مهدویت برگزار خواهد شد.

ادامه از صفحه اول:
* * گنبد اميرالمؤمنين(ع)
را گنبد عراق معرفی
میكنند

* *  ۴۰۰مسجد استان
کرمانشاه ،هرکدام ۲
میلیون تومان
وی اشارهای هم دارد به کمکهای

* شایعه :بکارگیری کارگران
غیرایرانی در پروژه
عدهای دیگر هم شایعه عدم
بکارگیری از کارگران ایرانی در
ساخت این پروژه را مطرح کردند،

که در حال فراموشی بودند ،احیا
شدند .به طوریکه طی این سالها
بیش از  ۵۰۰آئینهکار جوان در
پروژههای عتبات مهارت الزم
را فراگرفته و اکنون استادکاران
برجستهای شدهاند.

* شبهه :امکان پرداخت
چنین هزینهای توسط مردم
وجود ندارد
برخی دیگر شبهه کردهاند که چگونه
تمام این هزینه توسط خود مردم
جمع آوری شده است که در پاسخ
باید گفت :این که مبالغ جمعآوری
شده طی چندین سال بوده و بخشی
از این هزینهها توسط ایرانیان خارج
از کشور تأمین شده است .همچنین
شیعیان آمریکا ،کویت ،ترکیه،
آذربایجان و  ...طی این سالها برای
کمک به این توسعه و صحن حضرت
زهرا (س]اعالم آمادگی کردند.
افضلی ،معاون هماهنگی و
مشارکتهای مردمی ستاد
بازسازی عتبات هم در گفت و
گوئی درباره نذورات کارمندان،
اصناف و اقشار گفته که راههای
متنوع و جدیدی در این سالها
برای کمک به ستاد درنظر گرفته
شده است ،به طور مثال برخی از
کارمندان و اصناف مختلف طبق
تعهداتی متعهد میشوند که یک
روز از دستمزد ماهیانهشان ،از
حقوق آنها کم و برای بازسازی
عتبات عالیات اختصاص یابد.

مردم ّ
خیر در مساجد و میگوید:
پولهائی که در مساجد توسط مردم
جمعمیشود ،مبلغ قابل توجهی
میشود ،به طور مثال همین سال
گذشته  ۴۰۰مسجد استان کرمانشاه
تقبل کردند که هرکدام  ۲میلیون به
این مهم اختصاص دهند.
* * نذورات مردمی،
به چرخه اقتصاد ملی
برمیگردد

اما درست برعکس شایعات مطرح
شده ،این طرح باعث اشتغال
بسیاری از کارگران ایرانی هم
شده ،به طوری که بنابر اظهارات
فداکار ،رئیس ستاد بازسازی
عتبات عالیات نجف ،هم اکنون
 ۱۵۰۰ایرانی در پروژههای ستاد
عتبات عالیات نجف در حال
فعالیت هستند و در ایام پیک کار
این میزان به  ۲هزار نفر میرسد.

حضرت زهرا (س) در ۴طبقه به
مساحت ۱۰۰هزار مترمربع و
بخش غیرزیارتی هم در ۵طبقه و به
مساحت  ۱۲۰هزار مترمربع ساخته
شده است .طراحی صحن بهگونهای
انجام گرفته که ارتفاع نهائی پروژه از
۱۵متر تجاوز نکند چرا که موجب
اخالل در دید گنبد خواهد شد.
* * زمان بازگشائی کامل
صحن حضرت زهرا (س)

* * نکته پایانی

* شایعه :خروج ارزهای ایران
به خارج از کشور
برخالف برخی دیگر از شایعات
مطرح شده ،با تدبیر ستاد بازسازی
عتبات عالیات و آن طور که مهندس
امیری ،مدیر پروژه صحن حضرت
زهرا (س) گفته حدود  ۸۰درصد
کاالی استفاده شده در این پروژه
عظیم تولید ایران هستند و پولی
بابت آنها از کشور خارج نمیشود،
درصد باقیمانده هم کاالهائی بودند

ایجاد امنیت  100درصدی
برای زائران اربعين

ساخت و توسعه صحن حضرت
زهرا (س) در نجف ،بزرگترین
پروژه عمرانی جمهوری اسالمی
ایران در خارج از کشور محسوب
میشود .بخش زیارتی صحن

آن طور که رئیس ستاد بازسازی
عتبات عالیات وعده داده ،قرار است
در پاییز  ۹۷بخش زیارتی صحن
حضرت زهرا (س) به صورت کامل
تحویل تولیت حرم شده و در اختیار
زائران قرار گیرد.

* * احياء چند صنعت
بحران زده كشور
همچنین باخرید اجناس مورد
نیاز برای ساخت صحن حضرت
زهرا (س) از شرکتهای ایرانی،
صنایع بحران زده سیمان ،فوالد
و فرآوری سنگ کشور جان
دوبارهای گرفته است.
از سوی دیگر بسیاری از
رشتههای صنایع دستی مانند
قلمزنی ،میناکاری ،خاتمکاری،
درودگری ،آئینه کاری و کاشیکاری

سرهنگ سعید عالی پور عنوان كرد:

* * مساحت صحن
حضرت زهرا (س)

* شایعه :طالکاری گنبدهای
عراق با پول ایران
در عکس نوشته ابتدائی هم شایعه
شده بود که ایرانیها طالکاری
گنبد آستانهای ائمه مدفون در
عراق را تقبل کردند ،درحالی که
چنین چیزی صحت ندارد و شمش
طالی به کار گرفته شده در پروژهها
از جانب طرف عراقی یعنی تولیت
حرمهای مطهر ،تحویل هنرمندان
ستاد بازسازی عتبات عالیات
میشود و ایرانیها هزینهای بابت
این کار پرداخت نمیکنند.

eitaa.com/etedalhamrah
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که نمونه مشابه ایرانی نداشتهاند .به
این ترتیب و با این روش ،بسیاری
از نذورات مردمی دوباره به چرخه
اقتصاد ملی برمیگردد.

امام مهدی(عج) از نگاه جواداالئمه(ع)

پایگاه اینترنتیetedaldaily.ir :

پست الکترونیکetedaldaily@yahoo.com :

هر چند که عد های از روی
ناآ گاهی چنین شایعات و
شبهاتی را مطرح کردند ،اما باید
از کسانی که مغرضانه اینگونه
به جمهوری اسالمی و عتبات
عالیات حمله میکنند و یا ملت
ايران را به دلیل کمک به این
اماکن مقدسه سرزنش میکنند
پرسید که چرا هیچ وقت چنین
سواالتی را از کسانی که زندگی
اشرافیگری دارند و ساالنه
چندین بار به سفرهای خارجی
میروند ،نمیپرسند؟

سرهنگ سعید عالی پور ،مسئول کمیته امنیتی انتظامی ستاد اربعین شهرستان
ایوان تاکید کرد :اجرای اقدامات الزم جهت تسهیل تردد زائران حسینی(ع)
در دستور کار این کمیته قرار دارد.
سرهنگ سعید عالی پور در جلسه کمیته امنیتی ،انتظامی خدمات رسانی به
زائران عتبات عالیات اقدامات ستادی و اجرائی ویژه این مراسم را تشریح و
اظهار داشت :با برنامه ریزی های صورت گرفته ،اجرای اقدامات الزم جهت
تسهیل تردد زائران حسینی(ع) در دستور کار این کمیته قرار دارد.
وی یادآور شد :معایب اربعین سال گذشته احصا و امسال با افزایش پاسگاه
های سیار و گشت ها در محل تردد زائران در تالشیم که امنیت  100درصدی
برای زائران ایجاد کنیم.
مسئول کمیته امنیتی انتظامی ستاد اربعین شهرستان ایوان تاکید کرد :در آینده
نزدیک جلسه ای با هیات امنای مساجد مسیر اربعین و مسئوالن موکب ها
تشکیل و در خصوص محل برپائی ایستگاه های صلواتی و همچنین آمادگی
مساجد برای خدمات رسانی به زائران تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد.
سرهنگ عالی پور اضافه کرد :هماهنگی های الزم با نهادها و سازمان های
مرتبط برای وحدت رویه در ارائه خدمات رسانی در خصوص خدمات
رفاهی ،ترافیکی و انتظامی در مسیر زائران انجام می گیرد.
در این جلسه مدیران حاضر با بحث و تبادل نظر آمادگی خود را برای انجام
مأموریت اربعین و مساعدت و همکاری کامل با این کمیته اعالم کردند.

همزمان با شب شهادت ابن الرضا (ع) صورت میگيرد

تشرف عزاداران جواداالئمه (ع)
به حرم مطهر رضوی
همزمان با شب شهادت ابن الرضا ،حضرت امام جواد (ع) ،مراسم تشرف
عزاداران جواداالئمه (ع) به حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
مسئول هیئت و کانون فرهنگی جواداالئمه (ع) در ابن باره گفت :مطابق
سنوات گذشته با تشکیل ستادی با حضور جمعی از تشکل های فرهنگی و
اجتماعی مردمی مشهد مقدس و همکاری نهادهای فرهنگی برنامه ریزی
الزم برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری شهادت حضرت جواداالئمه
(ع) در شهر متعلق به پدر بزرگوار ایشان صورت گرفته است.
مهدی رجب پور با بیان اینکه این مراسم روز شنبه  20مرداد ماه همزمان
با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در عرصه میدان شهدا آغاز می شود
و در ادمه عزاداران در قالب دسته عزا به حرم مطهر رضوی مشرف می
شوند و در مراسم پایانی که به همت آستان قدس رضوی تدارک دیده شده
است ،حضور می یابند.

وی ضمن دعوت از همه هیئات مذهبی ،ارادتمندان به ساحت قدسی ائمه
معصومین (علیهم السالم) و تشکل های فرهنگی و مذهبی به منظور حضور
در این مراسم ،تصریح کرد :همواره بر این موضوع تاکید کرده ایم که مراسم
ویژه والدت و شهادت حضرت جواداالئمه (ع) می بایست در مشهد الرضا
(ع) با شکوه و شرایط متفاوتی برگزار شود.
رجب پور ضمن تشکر از آستان قدس رضوی ،مرکز رسیدگی به امور مساجد
و شهرداری مشهد به دلیل همکاری و همیاری در اجرای این برنامه ،ابراز
امیدواری کرد ،با حضور پرشور زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی این مراسم
باشکوه برگزار شود.

