
206

رت
زیا

ار 
خب

ا
13

88
ن 

ستا
تاب

 - 
ول

ه ا
مار

 ش
ش

پی

مدی��ر کل پذی��رش و ام��ور 
اداری بنی��اد ش��هید و ام��ور 
براس��اس  گفت:  ایثارگ��ران 
بخش��نامه جدید بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، کشته شدگان 
حم��الت تروریس��تی عتبات 
عالیات شهید محسوب شدند.

سیدحس��ین آس��یابان  در اول 

اردیبهش��ت س��ال ج��اری به 
خبرگ��زاری ف��ارس گف��ت: 
براساس بخش��نامه جدید بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، کشته 
شدگان حادثه های بمب گزاری 
در عتب��ات عالیات، ش��هید و 
زخمی ش��دگان این حوادث 

جانباز محسوب می شوند. 
وی ادام��ه داد: اف��رادی ک��ه 
مشمول این بخشنامه می شوند 
ک��ه از س��وی س��ازمان حج 
و زی��ارت به عتب��ات عالیات 

مشرف شده باشند.
آسیابان اظهار داشت: اسامی 
اف��راد مش��مول ای��ن ط��رح 
و  س��ازمان ح��ج  س��وی  از 

زیارت به بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران ارائه خواهد شد تا 

پرونده آن ها تشکیل شود.
وی افزود: از نماینده سازمان 
دع��وت  زی��ارت  و  ح��ج 
کرده ایم تا برای برنامه ریزی 
بخش��نامه  این  اجرای  جهت 
جدی��د، هماهنگی های الزم 

انجام شود.
مدی��ر کل پذی��رش و ام��ور 
اداری بنی��اد ش��هید و ام��ور 
بنیاد  ک��رد:  تأکید  ایثارگران 
شهید و امور ایثارگران تنها به 
مواردی رسیدگی می کند که 
اس��امی آنها از سوی سازمان 

حج و زیارت اعالم شود.

کشته شدگان حمالت تروریستی عتبات عالیات شهید محسوب شدند

آغاز فعالیت شبكه تلویزیونی آستان حسینی در ماه محرم

مدیر شبکه تلویزیونی کربال 
اعالم کرد: این شبکه، اولین 
برنامه های خود را از آس��تان 
حسینی، روز پنجم ماه محرم 
س��ال 1430 آغ��از خواه��د 

کرد.
جلوخ��ان  حی��در  مهن��دس 
گف��ت: پخش مس��تقیم این 
ش��بکه، از روز پنج��م م��اه 

ب��ه مدت ش��ش روز  محرم 
آغاز خواهد ش��د و مراس��م 
ع��زاداری در صحن مطهر را 
به صورت زنده پخش خواهد 
از عاش��ورا،  پ��س  نم��ود و 
پخش شبکه، متوقف خواهد 
ش��د؛ تا اقدام��ات الزم برای 
از س��رگیری پخش صورت 

گیرد.

ش��بکه  اف��زود:  جلوخ��ان 
تلویزیونی کرب��ال برنامه های 
خود را از شهر کربالی معلی 
واز داخ��ل آس��تان حس��ینی 
پخش خواهد کرد و فرکانس 
ش��بکه نیز توس��ط ش��رکت 
کش��ور  در   »skyvigon«
به امام  امارات، برای خدمت 

حسین7، تهیه شده است.
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خبر اول: پایان عملیات نصب 
اسكلت خارجى 

در  مس��ئول  مق��ام  ی��ک 
نه��اد وقف ش��یعی ک��ه در 
عملی��ات ب��از س��ازی مرقد 
مش��ارکت  عس��کریین8 
می کند، اعالم کرد: عملیات 
نصب اسکلت خارجی گنبد 
در  عس��کریین8  مرق��د 

سامراء، به پایان رسید.
وی اف��زود: س��اخت آج��ری 
گنبد، بعد از تعطیالت عید آغاز 
می شود و قالب های فلزی مناره ها 
نیز به زودی به مرقد می رسند و 
هم اکنون عملیاتی برای توسعه 
ضریح مقدس در ح��ال اجراء 
می باشد و عالوه بر آن در حال 
مذاکره با طرف سازنده ضریح 
هستیم؛ تا باحفظ شکل قدیمی 
ضریح، عملیات س��اخت را به 

سرعت، به پایان برساند.
گنبد مرقد عسکریین 8 با 
قطر 54 مت��ر و ارتفاع 30 متر، 
یکی از بزرگ ترین گنبدهای 
طالیی جهان به شمار می رود 
که در سال 2006م. طی یک 
عملیات تروریس��تی تخریب 

بازسازی گنبد عسكریین 8 در سامراء



208

رت
زیا

ار 
خب

ا
13

88
ن 

ستا
تاب

 - 
ول

ه ا
مار

 ش
ش

پی

ش��د وهم اکن��ون در حال باز 
سازی می باش��د واز دو گنبد 
ب��ا اس��کلت آهنی،  متداخل 
تش��کیل خواهد ش��د که بین 
ای��ن دو هی��کل، پوش��یده از 
ماده ای است که قادر به تحمل 
فش��ار ناش��ی از ضربه انفجار 

خمپاره های مختلف می باشد.

خبر دوم: پایان عملیات نصب 
اسكلت خارجى 

گنب��د طالیی جدی��د حرمین 
عسکریین در شهر سامرا که بر 
اثر انفجار تروریستی منهدم شده 
بود، پنجشنبه ، 15 فروردین 88، 
پس از نصب ، با حضور مقامات 
مذهبی، سیاسی و نظامی عراقی 

پرده برداری شد. ... 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
حج، دراین مراس��م روس��ای 
اوقاف ش��یعیان و اهل تس��نن 
عراق و مسووالن حرمین امام 
حسین7 و حضرت عباس7 
و جمعی از نمایندگان پارلمان 

عراق، حضور داشتند. 
ج��الل الدی��ن صغی��ر عضو 
پارلم��ان ع��راق از مجل��س 
اعالی اس��المی در مراس��م 
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پرده ب��رداری از گنبد جدید 
حرمی��ن عس��کریین ضم��ن 
دعوت مردم ع��راق به کنار 
گذاشتن اختالفات و تنش ها، 
گفت که حرمین عس��کریین 
س��مبل وحدت شیعه و سنی 

برای مردم عراق است. 
سریع  بازس��ازی  گفت:  وی 
بدون  عس��کریین،  حرمی��ن 

همبس��تگی و همدل��ی مردم 
با دیگ��ر مناطق  این منطق��ه 

عراق ممکن نبود.
صغی��ر اهال��ی ش��هر س��امرا 
را ب��ه همکاری ب��ا نیروهای 
امنیتی جه��ت راندن آخرین 
از  تروریست ها  بازمانده های 

این شهر فراخواند. 
کار بازس��ازی این ح��رم، از 

حدود یک سال پیش توسط 
شرکت ها و پیمانکاران عراقی 
و ب��ا نظ��ارت ادارات اوقاف 
شیعیان و اهل تسنن آغاز شد. 

از حدود س��ه ماه پیش به دنبال 
بهبود نسبی اوضاع امنیتی استان 
ص��الح الدین، زمینه س��فر به 
سامرا برای زائران عراقی حرمین 

عسکریین مهیا شده است. 

به گزارش س��رویس بین المل��ل »تابناک«، به 
نقل از »الزمان«، چاپ لندن، هزاران عراقی که 
س��ال ها پیش به ایران رانده شده اند، شناسنامه 
ایران��ی دریافت کرده و نیز هزاران نفر از اتباع 
ایرانی که به عراق پناهنده ش��ده اند، شناسنامه 
عراق��ی دارن��د و این مش��کل با درخواس��ت 
بازگشت اتباع دو کش��ور به وطنشان، تشدید 

شده و موجبات س��ردرگمیوزارت کشور و 
دستگاه دیپلماسی دو کش��ور را فراهم کرده 
اس��ت.این در حالی اس��ت که روند دریافت 
تابعیت اتباع عراق��ی از ایران و مهاجرت آنها 
به جمهوری اسالمی، از زمان روی کار آمدن 
صدام حس��ین، با س��یر صعودی چند برابری 

همراه شده بود.

ایرانی های عراقی و عراقی های ایرانی!

نگرانی رویترز از رنگ و بوی ایرانی نجف

خبرگزاری رویترز در تحلیلی 
به موقعیت ایران در شهرهای 
جنوبی و مناطق ش��یعه نشین 
عراق، به ویژه نجف پرداخته 
اس��ت و به ط��ور تلویحی از 
آن چه که آن را گسترش روز 
اف��زون نفوذ ای��ران در عراق 
نگرانی  ابراز  اس��ت،  خوانده 

کرده است.

می نویس��د:  خبرگزاری  این 
در ش��هر نجف ک��ه یکی از 
ش��هرهای مهم و شیعه نشین 
زائر  ایرانی��ان  اس��ت،  عراق 
به راحت��ی در بازار و س��ایر 
مکان ه��ای مذهب��ی در حال 
رفت و آمد هستند. آنها پول 
ایرانی خ��رج می کنن��د و با 
فروشندگان اجناس و کاالها 

در مغازه ه��ا به زبان فارس��ی 
س��خن می گوین��د؛ ای��ن جا 
همه چیز رنگ و بوی ایرانی 

دارد.
ای��ن تحلیل گ��ر در ادام��ه با 
اش��اره به این که نفوذ ایران 
در نجف و دیگر ش��هرهای 
مذهبی و ش��یعه نشین عراق، 
در ح��ال تعمیق اس��ت، این 
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امر را باع��ث نگرانی اعراب 
سنی عراق، کشورهای عرب 
منطق��ه و آمری��کا خواند و 
مدعی شد که برخی از مردم 
نجف نی��ز از افزای��ش نفوذ 

ایران در این شهر نگرانند.
این گزارش در ادامه با اشاره 
ایران  به فعالیت های گسترده 
در ش��هر نجف می نویس��د: 
پیمانکاران سازنده ایرانی در 
مناطق مختلف شهر، مشغول 
ساخت مکان های مختلف، از 
جمله یک بیمارستان بزرگ 

و مجهز هستند .
از س��وی دیگر، ایرانی��ان، کار 
بازسازی و تعمیر حرم حضرت 
علی7 را بر عهده دارند که با 
پول ها و بودجه هایی که از ایران 
می آید، در حال بازسازی است. 
ماش��ین های مخصوص جمع 
آوری زبال��ه از س��طح ش��هر 
نی��ز س��اخت ایران هس��تند و 
کارگ��ران عراق��ی زی��ر نظر 
پیمانکاران ایرانی، مس��ئولیت 
نظاف��ت و جمع آوری زباله از 
سطح ش��هر را بر عهده دارند. 
ارائه  پیش��نهاد  ایران همچنین 
ب��رق به مناطق ش��یعه نش��ین 

جن��وب ع��راق را ب��ه دولت 
مالکی ارائه داده است.

ای��ن مطلب در ادام��ه به بیان 
عراقی  مسئولین  دیدگاه های 

شهر نجف پرداخته است. 
اس��تاندار  ابوجالل«،  »اس��د 
نجف، به انکار نفوذ ایران در 
نجف می پردازد و می گوید: 
آی��ا ش��ما در بین مس��ئوالن 
ایرانی می بینید؟  فردی  شهر، 
آی��ا این ج��ا نماین��ده ای از 
ایران فرمان می راند؟ آیا شما 
پلیس ایران��ی می بینید؟ همه 
امور به دس��ت خود ما و در 
واقع، به دس��ت عراقی ها در 
حال انجام اس��ت؛ اما برخی 
دیگ��ر از م��ردم نجف چنین 
نظری ندارن��د و معتقدند که 
همه امور در نجف، از کانال 

ایران کنترل می شود. 
»حس��ین عب��اس«، کارگر و 
فروش��نده یک مغازه اسباب 
بازی فروشی در شهر نجف، 
در این ب��اره می گوی��د: »ما 
نفوذ و دس��ت ق��درت ایران 
را در نج��ف می بینی��م؛ ام��ا 
معتقدم که این دس��ت، یک 
دست مثبت اس��ت. ایرانی ها 

در این جا به ما خیلی کمک 
می کنن��د. آنه��ا امکانات در 
اختی��ار ما گذاش��ته اند و در 
این جا بیمارس��تان می سازند 
و در آبادان��ی این جا، نقش 

عمده ای دارند«.
رویترز در ادامه تحلیل خود 
تاریخی  به س��ابقه  اش��اره  با 
روابط ایران و عراق و جنگ 
8 س��اله دو کش��ور و حمله 
ص��دام به ایران، می نویس��د: 
»ب��ا حمله آمریکا ب��ه عراق، 
وضعیت روابط ایران و عراق 
نیز متحول شد و شیعیان مورد 
حمایت ایران، توانستند اکثر 
مناصب قدرت را در عراق به 

دست گیرند«.
رویت��رز در ادام��ه از »مجلس 
اعالی انقالب اسالمی عراق« 
به عنوان گروه و تش��کلی که 
در ایران تأس��یس ش��ده، نام 
می برد و این گ��روه عراقی را 
نزدیک ترین دوستان ایران در 
عراق معرفی می کند که ایران 
س��عی دارد از طری��ق تقویت 
موقعیت این حزب در عراق، 
جایگاه و نفوذ منطقه ای خود 

را افزایش دهد.
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عبداالمی��ر عزیز القریش��ی، 
عض��و هیئ��ت امن��ای مرقد 
ابوالفضل  حض��رت  مطه��ر 
العب��اس7 اع��الم ک��رد: 
کارگ��ران عراق��ی فعال در 
مرقد  من��اره  دو  طالکوب��ی 
العب��اس7،  ابوالفض��ل 
همچن��ان ب��ه فعالی��ت خود 
ادام��ه می دهند و ت��ا کنون 
30 درصد این عملیات را به 

پایان رسانده اند. 

مبلغ چهار  افزود:  القریش��ی 
میلی��ارد دین��ار ب��رای ای��ن 
یافته  اختص���اص  عملی��ات 
استفاده  اس��ت ومقدار مس 
ش��ده در این پروژه، 12 تن 
این،  ب��ر  می باش��د و عالوه 
108 کیلو طالی خالص 24 
وتع���داد 3630 آجر نیز در 
این دو مناره مورد اس��تفاده 
ق��رار خواه��د گرف��ت که 
تاکن��ون 1430 آج��ر نصب 

ش��ده ک��ه حجم ه��ر آجر، 
18×18 می باشد و هر ک�دام 
ب��ا دو گ��رم طال، پوش��انده 
برای��ن،  ع��الوه  می ش��ود. 
تع���داد 504 آج��ر با حجم 
54×54 نیز با م�ینا پ�وش��انده 

خ�واه�د شد. 
از  استفاده  القریش��ی گفت: 
ایجاد  ب��رای  طال،  پوش��ش 
 تمای��ز ب��ا مناره ه��ای مرقد

می باش��د  حس��ین7  امام 

طالکوبی مناره های مرقد حضرت ابوالفضل العباس 7
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عالوه بر این، پس از ساخ�ت 
مناره ه��ای جدی��د، ش��کل 
اثری آن که ب��ا خط کوفی 
برجسته تر  است؛  شده   مزین 

خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داش��ت: 
برای کوبیدن ط��ال بر روی 

مس، از پوست آهو استفاده 
شده است و کارگران هندی 
و پاکس��تانی، انجام این کار 
را بر عه��ده داش��ته اند. این 
عملی��ات در 15 ماه به پایان 

خواهد رسید. 
الزم به ذکر است که تولیت 

امام  مطه��ر  مرق��د  آس��تان 
حسین7، س��ه ماه پیش با 
حضور م��ردم و مس��ئولین، 
دو من��اره جدید ای��ن مرقد 
را � پ��س از تعویض طالی 
قدیم��ی آن ونص��ب طالی 

جدید � افتتاح کرده است. 

حمل و نقل رایگان زائران در کربال

خ�ب�رگ���زاری ع���راق ن�و: 
عض��و  البی��ر،  عبدالواح��د 
هیئت مدیره آستان حسینی 
و مس��ئول واح��د خدمات، 
اعالم کرد: اقدامات قانونی 
ب��رای ایج��اد خط مس��افر 
زائران  رای��گان  انتقال  بری 
از دروازه طویری��ج به باب 
القبله امام حسین7، انجام 

شده است.
البیر گفت: بنا به دستور شیخ 
الکربالیی،  المه��دی  عب��د 
تولیت آس��تان حسینی، این 

واح��د، اقدام به ق��رار دادن 
خودروه��ای حمل مس��افر 
در روزه��ای عی��د فطر، در 
مس��یرهای اصلی چهارگانه 
خواهد کرد که شامل خط 
باب القبله امام حسین7 به 
برعکس  و  المرکزیه  منطقه 
و خط خیابان العباس تا باب 
العباس7  ابوالفضل  القبله 
و باب القبله امام حسین7 
از  بغ��داد  دروازه  خ��ط  و 
القمر  هتل  بازرسی  ایستگاه 
ت��ا چه��ارراه دروازه بغداد 

و بر عکس و خ��ط خیابان 
طویریج تا ب��اب القبله امام 
برعک��س  و  حس��ین7 
خودروها،  این  که  می باشد 
عالوه ب��ر خودروهای برقی 
برای انتقال زائران در منطقه 

بین الحرمین می باشند.
البیر اف��زود: از م��اه آینده، 
تعداد 50 دستگاه مینی بوس 
مجهز به کولر، با گنجایش 
30 مسافر، به خدمت گرفته 
خواهن��د ش��د؛ تا اق��دام به 

انتقال زائران کنند.
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دیوان  نو:  عراق  خبرگزاری 
وقف ش��یعی اعالم کرد که 
12 خ��ودروی برق��ی، برای 
مرقد  زائران  رای��گان  انتقال 
مطهر حضرت امام علی7 

خریداری کرده است.
 259 ای��ن خودروها،  هزینه 

میلیون دینار بوده است که در 
بودجه طرح سرمایه گذاری 
این اس��تان، منظور شده  در 
بود وای��ن خودروها، دارای 
مش��خصات فن��ی پیش��رفته 

می باشند.
الزم به ذکر اس��ت که مبلغ 

میلی��ون  و500  میلی��ارد  دو 
برای توس��عه آس��تان  دینار 
حی��دری اختص��اص یافت��ه 
و قرار اس��ت دس��تگاه ها و 
تجهیزات مختلفی برای رفاه 
زائران این مرقد مطهر، تهیه 

شود.

اسعد سلطان ابوکلل، استاندار 
نجف اش��رف، آمادگی این 
اس��تانداری را ب��رای اجرای 
پروژه قبرستان نوین با هزینه 
حداقل 40 میلیارد دینار، در 

سال 2009م. اعالم کرد.

س��تاد  گف��ت:  کل��ل  اب��و 
سازندگی استان، برای آغاز 
توسعه قبرستان وادی السالم 
آمادگ��ی کام��ل دارد ک��ه 
شامل ایجاد خیابان ها، غسال 
خانه ها، دفات��ر کفن ودفن، 

روشنایی، فضای سبز، مغازه 
بانکی  خواروب��ار و ش��عب 

می باشد.
وی همچنی��ن گف��ت: ای��ن 
طرح بر اساس استانداردهای 

جهانی قبرستان ها می باشد.

اجرای پروژه قبرستان نوین در سال 2009م.

خرید 12 خودروی برقی، برای خدمت به زائران در نجف اشرف
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در ادامه فعالیت های سومین 
دانش��گاه  علمی  کنفران��س 
استادان،  از  تعدادی  ذیقار، 
دانشجویان و شرکت کنندگان 
در ای��ن کنفرانس، در یک 
تور علمی، از آثار باس��تانی 
اور که در ب��ر گیرنده منزل 
مى باشد،  پیامبر7  ابراهیم 

بازدید کردند.
دکتر عباس الجابری، معاون 
عملی دانشگاه ذی قار گفت: 
از  باقیمان��ده  آخری��ن  اور، 

و  می باشد  سلسله سومری ها 
سومری ها معروف به ساختن 
ساختمان های با شکوه بودند 
ک��ه الزق��وره یک��ی از این 

ساختمان هاست.
الجاب��ری افزود: در ذی قار، 
حدود 1300 مکان باس��تانی 
وج��ود دارد ک��ه هن��وز به 
شناس��ایی  کامل،  ص��ورت 
نش��دند و در ح��ال حاضر، 
ب��رای  الزم  فعالیت ه��ای 
شناس��ایی و کاوش در ای��ن 

آثار در جریان است.
وی خاطر نشان ساخت: شهر 
ناصریه، مکان های باس��تانی 
زی��ادی دارد ک��ه می توانند 
س��ود فراوانی برای این شهر 
داش��ته باش��ند. ای��ن آث��ار، 
ه��م ردیف آث��ار باس��تانی 
مصر می باش��ند ک��ه اکنون 
به عل��ت توجه  آن کش��ور 
باستانی،  این آثار  به  مناسب 
درآمد زیادی از فعالیت های 
توریستی به دست می آورد.

تور علمی در آثار باستانی ناصریه 
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آستان حسینی جهت  تولیت 
کاهش ازدحام ناشی از تردد 
زائ��ران، به ویژه در مراس��م 
اربعی��ن، اقدام به نصب س��ه 
پل عاب��ر پی��اده در نزدیکی 
درب های این آس��تان نموده 

است.
مهندس محمد حسن کاظم، 
رئیس واحد امور مهندسی و 
فنی آس��تان اع��الم کرد: پل 
اول که به طول 5.11 متر و به 
عرض 6 مت��ر و ارتفاع 4 متر 
می باشد، به صورت دو طرفه 
در باب القبله قرار دارد و پل 
دوم که ب��ه طول 5.11 متر و 

عرض 4 مت��ر و ارتفاع 4 متر 
می باش��د، مقابل باب الشهدا 
ق��رار دارد و پل س��وم که به 
ط��ول 5.11 مت��ر و ارتفاع 4 
متر و عرض 4 متر است، در 
نزدیکی مرقد مطهر حضرت 
قرار  العب��اس7  ابوالفضل 
دارد. ای��ن پل ه��ا در کاهش 
ازدحام در درب های ورودی 
عتبات در مراس��م عزاداری، 

مؤثر خواهند بود.
کاظم افزود: هزینه این پل ها 
شاکر  محمد  مهندس  توسط 
حمی��د، یکی از اهالی ش��هر 
س��ماوه، اهدا شده است و با 

امور مهندسی و فنی  نظارت 
معال، ساخته  عتبات کربالی 

می شوند.
الزم به ذکر اس��ت که منابع 
استان  رسمی و غیر رس��می 
کربالی مع��ال اعالم کردند: 
س��ال گذش��ته تعداد زائران 
مراس��م  در  کننده  ش��رکت 
اربعین حس��ینی که از داخل 
همسایه  وکش��ورهای  عراق 
آمده  خارجی  وکش��ورهای 
بودن��د، ب��ه 5.9 میلی��ون نفر 
رس��ید که از این تعداد، 70 
از کش��ورهای  زائ��ر  ه��زار 

خارجی بودند.

نصب سه پل عابر پیاده در نزدیكی عتبات در کربال

سال جدید صابئه بصره

مذهب صابئ��ه مندای��ی یکی از 
به حس��اب  مذاهب  کهن تری��ن 
می آید که هنوز در جنوب عراق 
زنده است. تعداد زیادی از محققان 
معتقدند که ریش��ه این مذهب به 
هزاران س��ال پیش باز می گردد و 
قدیمی تر از س��ومری ها می باشد. 
پیروان این مذهب در اس��تان های 
جنوبی عراق و خوزس��تان ایران، 

حضور دارند.
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می��ان  در  مندای��ی  صابئی��ن 
اقبال زیاد و احس��اس امنیت 
فراوان، س��ال ن��و مندایی را 
مراسم،  این  جش��ن گرفتند، 
یکی از مهم ترین مناسبت ها 
با ابع��اد اجتماعی مهم، برای 

پیروان این مذهب است.
رئیس  الزهیری،  رعد  ش��یخ 
ش��ورای ام��ور ای��ن مذهب 
گف��ت: گرامی داش��ت این 
اج��رای  ش��امل  مناس��بت، 
مراسم مذهبی متعددی، مانند 
غس��ل تعمید و رنگ شدن و 
خوردن غذای غفران است و 
ده ها خانواده در این مراس��م 
افزود:  شرکت می کنند. وی 
این مراس��م ابع��اد اجتماعی 
عمیقی از گذشته دور دارد و 
پیروان این مذهب، این روز را 

به یکدیگر تبریک می گویند 
و نی��ز یک فرص��ت طالیی 
برای حل اختالفات شخصی 

میان پیروان می باشد.
الزهیری تأکید کرد: ش��ورای 
امور این مذهب تصمیم گرفت 
که در سال جاری، مراسم ویژه 
عی��د را که معم��وال در کنار 
رودها برگزار می شد، به علت 
آلودگ��ی آب ه��ا، در داخل 
معبد، واقع در منطقه طویسه در 
مرکز شهر برگزار نماید. وی 
توضیح داد ک��ه معبد، مجهز 
به استخر و دارای پمپ تصفیه 
آب اس��ت و می تواند جواب 
گوی اجرای مراسم باشد؛ زیرا 
این مراس��م به آب جاری نیاز 
دارد که در مذهب ما، س��مبل 

پاکی جسد و روح است.

الزهیری در ادامه اظهار داشت: 
پس از پایان مراس��م مذهبی، 
مردم به خانه های خود می روند 
و روز بعد را بایستی در منازل 
خود بمانند و در هیچ صورتی 
از منزل خارج نشوند و افرادی 
که از این امر سرپیچی کنند، 
در ای��ن روز، بیش از هر روز 
دیگر، در معرض اتفافات بد 

خواهند بود.
از صابئی��ن  زی��ادی  تع��داد 
مندایی در دو دهه گذش��ته، 
پ��س از تعرض به آن��ان، به 
وی��ژه در س��ال های اخیر به 
مهاجرت  ع��راق  از  خ��ارج 
کردن��د و تع��داد افرادی که 
تصمی��م گرفتن��د در اس��تان 
 1000 ح��دود  بمانند،  بصره 

نفر برآورد شده اند. 
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تولیت آستان مطهر کاظمین 
اعالم کرد که اقداماتی برای 
توس��عه منطقه شمالی مرقد 
مطهر، برای افزایش ظرفیت 
گنجایش زائران، انجام شده 

است.
نم��ار صالح، س��خن گوی 

اعالم  آس��تان  ای��ن  تولیت 
کرد: ساختمان هایی به شیوه 
معماری اسالمی ساخته شده 
و س��الن هایی برای مطالعه، 
مجال��س، حف��ظ و تالوت 
قرآن، استقبال از میهم�انان، 
درمانگاه و تصفیه خانه آب، 

ساخته شده اند و طرحی برای 
نوسازی پوشش طالی گنبد 
مطه�ر با استفاده از کارگاه 
موجود در این آستان وجود 
توس��ط  پروژه،  ای��ن  دارد. 
متخصص��ان عراق��ی انجام 

خواهد شد.

پروژه توسعه حرم مطهر کاظمین 



218

رت
زیا

ار 
خب

ا
13

88
ن 

ستا
تاب

 - 
ول

ه ا
مار

 ش
ش

پی

استاندار  المس��لماوی،  سالم 
بابل، کاخ متعلق به صدام در 
ش��هر تاریخی بابل و فضای 
پیرام��ون آن را ب��رای بازدید 
گردش گران و ش��هروندان، 
پس از نوس��ازی آن با هزینه 
افتتاح  دین��ار،  میلی��ون   800

کرد. 
عبدالحس��ین العبیدی، مدیر 
این مرک��ز تفریح��ی اعالم 
کرد: شهروندان می توانند از 
استفاده  تفریحی  فضای  این 
کنند ک��ه در ح��ال حاضر، 
شامل کاخ ریاست جمهوری 
کنفرانس های  س��الن  به  که 
بی��ن المللی تبدی��ل خواهد 
باس��تانی  ش��د و یک موزه 
مختل��ف  نمایش��گاه های  و 
بر  ع��الوه  می باش��د.  هنری 

آپارتمان های��ی که با قیمت 
مناسب در اختیار نوعروسان 
و  گرف��ت  خواه��د  ق��رار 
دیگ��ر،  رفاه��ی  امکان��ات 
قایق س��واری  مانند دریاچه 
و رس��توران ها و بازاره��ای 
موجود در آن، در نظر است 
بازی بزرگ در  یک ش��هر 
کران��ه مقاب��ل آن در حله، 

ساخته شود.
معاون  الفت��الوی،  حس��ون 
استاندار بابل نیز اعالم کرد: 
استانداری در نظر دارد یک 
ش��هر گردش گری، بزرگ 
در  رود  کران��ه  امت��داد  در 
الحله ایجاد کند که از شهر 
تاریخی بابل آغاز و به شهر 

السده، منتهی می گردد.
وی افزود: نوس��ازی مجتمع 

تفریحی در ش��هر بابل که به 
رئیس رژیم سابق اختصاص 
داش��ت، باهزینه 800 میلیون 

دینار صورت گرفته است. 
الفتالوی در ادامه اظهار داشت: 
افتت��اح ای��ن مجم��ع، جهش 
بزرگی در زمینه گردش گری 
دراین اس��تان به شمار می رود 
ک��ه نیازمند س��رمایه گذاری 
بیشتر است و البته درآمد مالی 
مناس��بی نی��ز در پ��ی خواهد 

داشت.
الزم به ذکر اس��ت که کاخ 
صدام در باب��ل بر فراز یک 
تپه مصنوعی س��اخته ش��ده 
است و یکی از ده ها کاخی 
است که صدام در طول 25 
س��ال حکومت ظالمانه خود 

در عراق، ساخته است.

کاخ صدام در شهر تاریخی بابل

دالیل اعدام سریع صدام حسین
به گزارش شیعه نیوز، به نقل 
از اعتم��اد مل��ی، زمانی که 
دادگاه عال��ی عراق در روز 
به  محکومیت  دس��امبر،   26
مرگ ص��دام را در 30 روز 
آینده تأیید کرد، هیچ کس 
تصور نمی کرد که وی پس 

از سه روز اعدام شود. صدام 
حس��ین هیچ گاه ب��ه خاطر 
سرکوب کردها در عملیات 
»انف��ال« ک��ه در جریان آن 
حلبچه به گازهای ش��یمیایی 
آلوده شد و 5000 نفر در آن 
شهر کشته ش��دند، محاکمه 

نش��د؛ در حالی ک��ه دادگاه 
وی توسط دادگستری عراق 
هدایت می ش��د. ش��تاب در 
اعدام صدام به خوبی نش��ان 
می دهد که او به ش��خصیتی 
مشکل ساز و دست و پاگیر، 

تبدیل شده بود. 
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مطمئناً صدام حسین به عنوان 
نیروه��ای خارجی  زندان��ی 
مستقر در عراق، نمی بایست 
توس��ط قوه قضایی��ه دولت 
جدید این کش��ور که دست 
نش��انده اش��غال گ��ران بود، 
محاکم��ه می ش��د و حداقل 
دادگاه  ی��ک  می بایس��ت 
بین الملل��ی مس��تقل، در این 
رابط��ه نظ��ر م��ی داد؛ زی��را 
توس��ط  عراق،  ویژه  دادگاه 
امریکایی  فرماندار  برمر،  پل 
در عراق، تأس��یس شد؛ تا به 
جنایات��ی که بی��ن تاریخ 17 
ژوئیه 1968 � کودتای حزب 
بعث � و اول ماه می 2003م. 
به دست عراقی ها انجام شده 
� و البت��ه جنای��ات مرتکب 
ش��ده در جنگ بر ضد ایران 
و حمله به کویت � رسیدگی 

کند. 
واشنگتن، جانبداری خود از 
دادگاه های کش��وری تحت 
اش��غال نظامی و قربانی یک 
جنگ داخلی را چنین توجیه 
می کند: محاکمه صدام نباید 
به هیچ وجه ب��ه عنوان یکی 
از چند مسئولیت کشورهای 
غربی محس��وب ش��ود. و به 

همین دلیل، با وجود خواست 
و  حس��ین  ص��دام  وکالی 
فدراسیون بین المللی حقوق 
بش��ر، مس��ئله محاکمه او در 
ی��ک دادگاه بی��ن الملل��ی، 
منتف��ی ش��د. او دیگ��ر زنده 
نیس��ت؛ تا برای قتل عام 180 
هزار کرد در جریان عملیات 
انفال و در زمان جنگ برضد 
ایران، محاکمه شود. او دیگر 
زنده نیست؛ تا برای سرکوب 
ش��ورش ش��یعیان در س��ال 
1991م. که ط��ی آن هزاران 
نفر کش��ته ش��دند، محاکمه 

شود. 
نباید فراموش کرد که صدام 
حسین تا سال 1989م. یکی 

از متح��دان امری��کا و دیگر 
کش��ورهای غربی به حساب 
می آم��د و در هنگام جنگ 
ای��ران و ع��راق و زمانی که 
غربی  متحدان  و  واش��نگتن 
آن دریافتند که حمله عراق 
به ای��ران در ح��ال تبدیل به 
یک ناکامی اس��ت، تصمیم 
ب��ه حکومت صدام  گرفتند 
برخالف  زیرا  کنند؛  کمک 
حکوم��ت ع��راق حکومتی 
الئی��ک و غرب گ��را بود، 
مثابه  ب��ه  حکوم��ت خمینی 
تهدیدی برضّد منافع غربی ها 
و »جهان آزاد« بود. در سال 
کیس��ی،  ویلی��ام  1982م. 
رئیس سازمان س��یا به بغداد 
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آمد و یک س��ال پس از او 
نیز دونالد رامسفلد، به عنوان 
فرستاده ویژه جرج بوش پدر 
به عراق اعزام شد. دلیل این 
بازدیدها، اطمینان بخش��یدن 
به صدام و پشتیبانی از او در 
مقابل حکومت خمینی بود. 
از طرف دیگر، شرکت های 
خارجی، به ویژه فرانس��وی، 
قراردادهای سرس��ام آوری 
را در زمینه ه��ای مختلف به 
چنگ می آوردند. براس��اس 
یک��ی از م��دارک آش��کار 
شده مجلس س��نای امریکا، 
از  معل��وم ش��د ک��ه ج��دا 
تس��لیحات نظامی کالسیک 
هواپیماهای  هلیکوپتره��ا،   �
و  موش��ک ها  جنگ��ی، 
سالح های سنگین � تعداد 61 
محموله »کشت بیولوژیکی« 
آزمایش��گاه  ی��ک  توس��ط 
امریکا،  ارتش  کنترل  تحت 

به عراق فرستاده شده. 
از  یک��ی  بکت��ل  ش��رکت 
ش��رکت  زیرمجموعه ه��ای 
کارخانه ای  برت��ون،  هال��ی 
در زمین��ه تولی��د گازه��ای 
تسلیحاتی � شیمیایی تأسیس 
ک��رد. همچنی��ن، ش��رکت 
دیگری، آلمانی � فرانسوی، 

واقع در استان آلزاس فرانسه، 
تولی��د  ب��رای  را  ش��عبه ای 
گازهای تس��لیحاتی در شهر 
بنابراین  کرد.  تأسیس  سامرا 
به خوبی روشن می شود که 
استفاده  شیمیایی  سالح های 
ش��ده توس��ط ارتش صدام 
برض��د نیروه��ای ایران��ی و 
غیرنظامیان ک��رد حلبچه، به 
کمک شرکت های امریکایی 
و دیگر ش��رکت های غربی 
طرف  از  ش��ده اند.  س��اخته 
دیگر، مسئولیت پرتاب گاز 
خردل بر سر غیرنظامیان کرد 
نی��ز بر عه��ده هلیکوپترهای 
»ب��ل« امریکایی ب��ود و این 
میراژه��ای فرانس��وی بودند 
که موشک های »اگزوست« 
تأمین ش��ده توسط فرانسه را 
به س��وی شورش��یان کرد و 

شیعه، شلیک کردند. 

در مدتی که ارتش صدام از 
هرگونه س��الح غربی، از هر 
نوع آن، اش��باع ش��ده بود و 
به بمباران ها و قت�ل عام های 
ادام��ه  خ��ود  بي رحمان��ه 
م��ی داد، واش��نگتن، تمامی 
راه ه��ای منتهی به ش��ورای 
امنیت را بس��ته بود؛ تا مبادا 
ب��ر ضد جنایات  قطعنامه ای 
جنگی عراق، تصویب شود. 
اقدامات واشنگتن تا بدان جا 
پیش رف��ت که ابتدا ایران را 
بمب های  از  استفاده  مسئول 

شیمیایی دانستند. 
آری، صدام حسین رازهای 
فراوان��ی را با خ��ود به گور 
ب��رد؛ رازهای��ی ک��ه ب��رای 
دردسرساز  بسیار  واشنگتن، 
بودن��د و نی��ز ب��رای تمامی 
کس��انی که از »خاموش��ی« 

صدام سود می برند.


