پروژة تعويض پرده
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پردهايک��ه روي مقب��رة
مق��دّس س��رور و مواليمان،
امي��ر مؤمنان عل��ي 7قرار
داش��ت ،مربوط به زمانهاي
گذش��ته ب��ود و ديگ��ر آن
زيباي��ي ،ط��راوت و تازگي
را نداش��ت .رنگش پريده و
تعوي��ض آن با پ��ردة جدي ِد
ديگر ،که شايس��تة اين مکان
مقدّس باشد ،ضروري به نظر
ميرسيد که به ياري خداوند
و ب��ه برکت اه��ل بيت:

در  13رجب س��ال 1427ه .
(س��الروز والدت علي بن ابي
طال��ب) 7کار گل��دوزي
و زرباف��ي پ��ردهاي مجلل و
ش��کوهمند براي مقبرة ايشان
به اتمام رس��يد .ب��ه گزارش
س��ایت حرم امیر مؤمنان7
اين کار به دس��ت پنج تن از
زنان ب��ا ايمان اصفه��ان ،در
اي��ران و پس از انج��ام بيش
از ش��ش ماه کار طاقت فرسا
انجام شد.

برخي مشخصههاي اين
پرده عبارتانداز:
1ـ پارچ��ة آن ،از بهتري��ن
و برجس��تهترين ن��وع حرير
اس��ت .کار باف��ت آن ،در
ايران و در ش��هر ي��زد انجام
شده و مس��احت آن  30متر
مربع ميباشد.
2ـ آيات��ي که اين پ��رده با
آن تزيي��ن يافت��ه ،از س��وي
هيأت ناظر بر پروژه انتخاب
گرديده است .بدينگونه که

آيات س��ورة اخالص براي
سمت سر امام مشخص شده
است؛ چرا که امام 7نمونة
موحدان
اخ�لاص و س��رور ّ
جهان است.
3ـ آيةِ { :إنَّم��ا َولِ ُّي ُك ُم اهللُ َو
ين
ين آ َم ُنوا الَّ ِذ َ
َر ُس��ولُ ُه َو الَّ ِذ َ
��ون
الص�لا َة َو يُؤْ ُت َ
يم َ
��ون َّ
يُ ِق ُ
��م ِ
ون}براي
راك ُع َ
ال َّزكا َة َو ُه ْ
س��مت صورت ام��ام تعيين
شده اس��ت؛ زيرا اين آيه از
برجستهترين آياتي است که
بر واليت ايش��ان داللت مي
کند.
4ـ آية {ق ُْل َكفي بِا ِ
هلل شَ ِهيداً

��ن ِع ْن َد ُه
بَ ْي ِن��ي َو بَ ْي َن ُك ْم َو َم ْ
ِع ْل ُم الْ ِك ِ
تاب} را براي قسمت
پشت س��ر امام برگزيدهاند تا
دليل بر علم او باشد.
{و ِم َن
5ـ و باألخرة آي��ةَ :
الن ِ
َّاس َم ْن َيشْ ِري نَ ْف َس ُه ا ْب ِتغا َء
ض��ات ا ِ
ِ
هلل َو اهللُ َرؤُ ٌف
َم ْر
بِالْ ِعبا ِد}ب��راي س��مت پ��اي
ش��ريف در نظر گرفته شده؛
زيرااين آيه گواه بر مبارزه و
جهاد او در راه خدا است.
6ـ آي��ات ياد ش��ده ،به قلم
استاد بين المللي خوشنويسي،
موحد»
جناب آق��اي «محمد ّ
در ش��هر مقدس قم نگاش��ته

ساخت کتيبه حرم حضرت

ش��د و بع��د از تهي��ة عکس
بهدست استاد «س��يد مجتبي
امير باقيان» ،کار چاپ آن بر
روي پارچه در ش��هر مقدس
مشهد انجام گرفت.
7ـ در ساخت اين پرده بيش
از  110کيلو طالي  24عيار8 ،
کيلو نقره و حدود يک کيلو
مرواريد استفاده شده است.
8ـ آق��اي ح��اج مرتض��ي
محزوني��ه ،از تج��ار ش��هر
اصفهان ،به اين پروژه کمک
کردند ،دوخت پ��رده نیز به
دس��ت س��رکار خانم پوران
محزونيه ،به پايان رسيد.

مسلم7

211

اخبار زیارت

شماره اول ـ زمستان 1388

مس��ؤول اطالع رس��اني قرار داد ساخت اين کتيبه عتبات عاليات منعقد شده
س��تاد بازس��ازي عتب��ات با س��تاد مرکزي بازسازي اس��ت و کار س��اخت آن
عالي��ات ک��رج در مورخ
 1388/4/23طي گفتوگو
ب��ا ايرنا گفت :اين س��تاد،
س��اخت کتيبة حرم مط ّهر
حضرت مسلم بن عقيل7
را برعهده گرفت.
به��رام عبادي��ان اف��زود:

شامل زندگي نامه و تاريخ
ش��هادت حضرت مس��لم
بن عقيل ،ب��ه زودي آغاز
خواهد شد.
عبادي��ان گفت :کتيبة ياد
شده در مسجد کوفه نصب
خواه��د ش��د و آن داراي
ابعادي به ط��ول 200متر و
ارتف��اع  70س��انتيمتر و از
جنس کاشي است.
وي اف��زود :تولي��د انواع
س��نگ و موزايي��ک براي
بازس��ازي ح��رم حضرت
عل��ي 7از ديگر تعهدات
س��تاد بازس��ازي عتب��ات
عاليات کرج است.
بهرهگيري از هنرمندان ايران
212
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به گ��زارش پايگاه اطالع
رس��اني ح��ج ،هفدهمين
نمايشگاه بين المللي قرآن
کري��م ،خاط��ره رضاي��ي
مدير اي��ن غرف��ه ،گفت:
بازس��ازي عتب��ات عاليات

ب��ا اس��تفاده از کمکهاي
مردم��ي و بهرهگي��ري از
هنرمن��دان ايران��ي انج��ام
خواهد گرفت.
وي اف��زود :برخ��ي
کمبودها و ح��وادث اخير
در کربال ،نجف ،کاظمين
و س��امرا باعث ش��د تا اين
س��تاد با پش��توانه م��ردم و
حمايت و نظ��ارت دولت
ب��راي بازس��ازي و تکميل
امکانات اين اماکن مقدس
اقدام کند.
رضايي همچنين به برخي
از خدمات قاب��ل ارائه اين
ستاد اش��اره کرد و گفت:
ساخت بيمارستان ،تعويض
سنگهاي حرمهاي مطهر،
ساخت حس��ينيه ،طراحي
و س��اخت ضريح حرمها،
س��اخت کتابخانه ،احداث
کفش��داري ،تأمي��ن فرش
و س��اخت و نص��ب گنبد
امام��ان معص��وم و همي��ن
طور قتلگاه امام حس��ين7

از برنامهه��اي اصل��ي اين
ستاد در بازس��ازي عتبات
عاليات است.
جانش��ين رئي��س س��تاد
بازسازي عتبات عاليات با
اش��اره به توافقات صورت
گرفته با دولت عراق براي
بازس��ازي عتب��ات عاليات
اف��زود :ب��ا صحبته��ا و
توافقات��ي ک��ه ب��ا دولت
عراق صورت گرفت هيچ
مش��کلي از نظر اس��کان و
بازس��ازي حرمين شريفین
وجود ندارد و ما به راحتي
ميتوانيم به کار خود ادامه
دهيم.
بازسازي قديميترين
کليساي کربال

محمد صبري عبدالرحيم،
ريي��س کميت��ة بازس��ازي
کليساي «األقيصر» از آغاز
عمليات بازسازي اين کليسا
خبر داد ک��ه قديميترين
کليس��اي عراق است و در
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جنوب شهر مقدس کربال
واقع است.
به گزارش ش��يعه آنالين
پايگاه خب��ري الجوار پس
از اعالم اي��ن خبر ،از زبان
محمد صب��ري عبدالرحيم
نوش��ت :با دس��تور کميتة
بازس��ازي آث��ار باس��تاني
ع��راق ،کميت��هاي وي��ژه
ب��ه ن��ام «کميته بازس��ازي
کليس��اي األقيصر» تشکيل
شد و عمليات بازسازي آن
بيدرنگ آغاز گرديد.
محمد صبري عبدالرحیم
که ب��ا پايگاه خبري عراقي
«ن��ون» گفتگ��و ميکرد،
افزود :البته پي��ش از آغاز
عملي��ات بازس��ازي ،طي

جلسات مختلفي با حضور
اعض��اي کميت��ه ،رون��د
عملي��ات را مورد مطالعه و
بررس��ي دقيق قرار داديم؛
زي��را کليس��اي «األقيصر»
قديميتري��ن کليس��اي
عراق به شمار ميرود و از
اهميت و جايگاه ويژهاي،
ب��ه خص��وص در فرهنگ
و تمدن ع��راق برخوردار
است.
وي همچني��ن گف��ت:
س��اخت اي��ن کليس��ا که
داراي  11س��تون است ،به
اواخر قرن پنج��م و اوايل
قرن شش��م ميالدي؛ يعني
ح��دود  120س��ال قبل از
اس�لام باز ميگ��ردد .اين

کليس��ا ط��رح و معم��اري
آن دوران را ب��ه نماي��ش
ميگ��ذارد .بررس��يهايي
که توسط کميتة بازسازي
انجام ش��د ،نش��ان ميدهد
اين کليس��ا شباهت زيادي
ب��ه معماري مناطق ش��مال
عراق و ترکيه و بالد ش��ام
دارد.
محمد صبري عبدالرحيم
در پايان اين گفتگو افزود:
با توجه به ويران بودن اين
کليس��ا ،ب��ه نظر ميرس��د
فعاليت براي بازسازي آن به
چندين سال زمان نیاز باشد
اما به دلي��ل بهبود امنيت و
ثب��ات عراق ،ميکوش��يم
عمليات بازسازي را هر چه
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سريعتر به پايان برسانيم.
ب��ا توجه به وج��ود چنين
کليس��ايي در جن��وب
کرب�لاي مع�لا ،ب��ه نظ��ر
ميرس��د در طول تاريخ،
مس��يحيان زي��ادي در اين
منطقه زندگي ميکردهاند.
تاريخ س��ه دهة پيش شهر
کرب�لا نش��ان ميدهد که
پي��ش از روي کار آم��دن
ص��دام حس��ين ،ديکتاتور
س��ابق حزب بع��ث عراق،
تعدادي خانوادة مس��يحي
و حت��ي يهودي در ش��هر
مق��دس کرب�لا در کن��ار
مسلمانان زندگي ميکردند
ام��ا ب��ا روي کار آم��دن
وي و آغ��از کش��تار مردم
بيگن��اه و ظل��م و س��تم
ف��راوان ،برخ��ي از اي��ن
خانوادههاي غير مسلمان به
مناطق خودمختار کردستان
عراق و گروه��ي ديگر به
خارج از اين کش��ور کوچ
کردند.

روزهای تاریک قرارگاه
اشرف

محمد حس��ين س��بحاني،
عضو سابق شوراي مرکزي
گروهک تروريستي منافقین
و نويس��نده کتاب «روزهاي
تاريک بغ��داد» در گفتگو
با پرستيوي ،به استراتژي
خش��نونت طلبان��ه ،انقالب
ايدئولوژي��ک و رابط��ة
س��ازمان با رژيم بعث صدام
پرداخت.
او ک��ه در س��ال  1362به
توصية س��ازمان ب��ه همراه
همس��رش به ع��راق رفت،
فعاليتهاي تشکيالتي خود
را در ش��هرهاي مختل��ف
ع��راق ادام��ه داد و در
س��تادهاي مختلف سازمان؛
از جمل��ه س��تاد اطالعات،
ستاد حفاظت ،ستاد پشتيباني
و تدارکات سازمان و مدتي
در س��تاد امني��ت س��ازمان
فعاليت کرد .در حين فعاليت
در سلسله مراتب تشکيالتي

س��ازمان ،عض��و ش��وراي
مرکزي شد.
او دربارة کارکرد قرارگاه
اشرف به لحاظ تاکتيکي و
اس��تراتژيک در همکاري با
صدام ت��ا هنگام تحويل اين
قرارگاه ،چنين گفت :مسعود
رج��وي در س��ال  1365به
عراق رفت .همه ميدانند که
صدام حسين يک ديکتاتور
در منطق��ه و ع��راق ب��ود.
طبق تجربياتي که در س��تاد
اطالع��ات س��ازمان وجود
داشت ،بسياري از اطالعات،
کروکيمحلهاياقتصادي،
کارخانهه��ا ،پادگانه��ا و
مراکزي که ب��راي عراق و
صدام حس��ين مهم ب��ود ،از
اي��ران تهيه و به ص��دام داده
ميش��د .در واق��ع رواب��ط
س��ازمان مجاهدي��ن خل��ق
و مس��عود رجوي ب��ا صدام
حسين ،رابطة مزدور و ارباب
و ريي��س و مرئ��وس ب��ود،
اما رجوي در نشس��تهاي
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شوراي مرکزي سازمان اين
ارتب��اط را ط��ور ديگري به
اعضا القا ميکرد .فيلمهايي
هم ک��ه بعد از س��رنگوني
ص��دام در تلويزيونه��اي
خارجي پخش شد و مستند
هس��تند ،نش��ان ميدهد که
رج��وي چگون��ه در مقابل
حتي افراد دسته چندم رژيم
صدام کرن��ش ميکند و به
خواستها و نيازهاي آنها تن
ميدهد!
بع��د از اي��ن ک��ه آمريکا
ص��دام را س��رنگون کرد،
برخ�لاف تصور ذهني همة
اعض��اي س��ازمان ،رجوي
گف��ت :ما س�لاحهايمان را
تحويل ميدهيم و همه چيز
را تحويل دادن��د و در واقع
او خواس��ت همان رابطهاي
را که با ص��دام برقرار کرده
بود که همان رابطة مزدور و
اربابی بود ،همان رابطه را با
دولت آمريکا برقرار کند.
البت��ه س��ازمان مجاهدين

خلق يک گروه تروريستي
بود و دول��ت آمريکا آنها
را ميش��ناخت .بس��ياري از
افس��ران آمريکايي در زمان
شاه به دست مجاهدين ترور
ش��ده بودند .مدارک دست
کم  5م��ورد از اين ترورها
وجود دارد و ثابت شده است
و در دادگاههاي آمريکا در
حال پيگيري است.
البته با وجود ش��ناختي که
آمريکا از سازمان مجاهدين
خلق داشت ،اين روابط ادامه
پيدا کرد .من به عنوان يک
کارش��ناس معتقدم آمريکا
دربارةسازمانمجاهدينخلق
بسيار اشتباه کرد .اآلن  6سال
از سرنگوني صدام ميگذرد
و سازمان مجاهدين خلق به
عنوان يک گروه تروريستي
نبايد همان روابط و مناسبات
و مغزش��ويي را در اردوگاه
اش��رف به کم��ک آمريکا
ادامه دهد.
س��بحاني درب��ارة مي��زان

اهميت قرارگاه اشرف براي
سازمان گفت:
من فکر ميکن��م قرارگاه
اش��رف بي��ش از اي��ن که
ي��ک محي��ط جغرافيايي 6
کيلومتر در  6کيلومتر برای
س��ازمان مجاهدي��ن خل��ق
(منافقين) باش��د ،نماد يک
اس��تراتژي مبارزة مسلحانه
است؛ نماد يک ايدئولوژي
اس��ت و مس��عود رج��وي
نظري��ه پ��رداز آن اس��ت و
ش��اخصهايي مثل رهبري
فرق��ه گ��را و طالقه��اي
اجباري و کنترل کردن ذهن
اف��راد به ص��ورت روزانه از
ويژگيهاي آن هستند.
دلي��ل اينک��ه س��ازمان
نميتواند از قرارگاه اشرف
دل بکند ،اين است که اگر
از ق��رارگاه اش��رف خارج
ش��ود ،در واقع ب��ا همه آن
چيزي که در اين س��ه دهه
گفته است بايد خداحافظي
کند و پاسخ دهد که چرا سه

216

اخبار زیارت

شماره اول ـ زمستان 1388

دهه وقت و خون مردم ايران
را تلف کرد؟! براي اين که
نميتوان��د و نميخواهد به
اين سوال پاسخ دهد ،مجبور
اس��ت ق��رارگاه اش��رف را
حفظ کند.
دليل ديگر اين اس��ت که
ميخواهد افراد گروه را در
همان محيط بس��ته نگه دارد
و کنترل کند .افرادي که در
قرارگاهاشرفبهسرميبرند،
بيش از  25س��ال اس��ت که
در هم��ان چه��ار دي��واري
اسير هس��تند .نه دسترسي به
اينترنت دارند و نه از روزنامه
و دنياي آزاد آگاهند ،از اين
رو بايد به اعضاي سازمان به
عنوان آدمهايي که به کمک
نياز دارند ،نگاه کرد .اعضاي
س��ازمان را باي��د از رهبري
سازمان جدا کرد و به آنها با
ديد امداد رساني توجه کرد.
ولي س��رانجام دير ي��ا زود
سازمان مجبور است قرارگاه
اشرف را ترک کند.

بازگشت يک کتيبه به گنبد حرم اميرمؤمنان7

برپاية رويک��رد خصمانة
بعثي��ان به ايران ،سياس��ت
ح��ذف آث��ار ايران��ي از
حرمهاي شريف عراق آغاز
شده است .در اين راستا ،به
بهانة وجود اش��عار فارسي
در کتيب��ة گريو گنبد ،اين
کتيبه را با روش نامناس��بي
از گنبد ج��دا نمودند .اگر
وس��اطت برخ��ي متدينين
منتق��د نجف نب��ود .بدون
توجه ب��ه مالکي��ت وقفيِ
کتيبه ،قص��د خارج کردن
قطع��ات م��س باقيمانده را
داشتند که خوشبختانه اين
امر واقع نش��د .اما کتيبه را

در شرايط بس��يار نامناسب
و حت��ي بخش��ي از آن را
روي ب��ام حرم و در فضاي
باز رها کردند .جاي خالي
کتيب��ه ني��ز در گريو گنبد
باقي مانده ،به گونهاي که
آجره��اي بدن��ة گنبد در
حال حاضر نمايان است.
تح�� ّوالت ايج��اد ش��ده
پس از س��قوط رژيم بعث
در عراق موج��ب گرديد
که ادارة ح��رم تحت نظر
مرجعيت هدايت ش��ود .از
اي��ن رو ،حضرت آيت اهلل
العظمي سيس��تاني با توجه
به قداس��تي که براي حرم

و متعلّق��ات آن قائلان��د،
دس��تور دادن��د ت��ا آنچ��ه
از تزيين��ات ح��رم که در
زمان رژيم ص��دام از بدنه
ج��دا و يا تخريب ش��ده،
به مکان اصلي بازگش��ت
داده ش��ده و تعمير گردد.
براس��اس موافقت به عمل
آم��ده ،مي��ان توليت حرم
و س��تاد بازس��ازي عتبات

عاليات ،به اي��ران حمل و
ب��ه آزمايش��گاه و کارگاه
ويژهاي که به همين منظور
تجهيز گرديده است منتقل
گردي��د .با آغ��از عمليات
اجراي��ي ،در کارگاه فوق
گروه��ي متش��کل از 20
نف��ر اس��تاد کار و  10نفر
مهن��دس تح��ت نظ��ارت
عال��ي راهبردي پ��روژه به

فعاليت مش��غول ش��دند و
پس از احيا به عراق منتقل
و بر روي گنبد حرم مطهر
امام علي 7نسب شد .اين
کتيبه با سطح حدود  73متر
مربع ،احتم��االً بزرگترين
در نوع خود است و به نظر
کارشناس��ان ،در هيچ يک
از اماکن مشابه ،کتيبهاي به
اين سطح يافت نميشود.
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ميزباني مسيحيان کرکوک
از روزهداران مسلمان
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به گ��زارش پايگاه اطالع
رس��اني حج ،اين ميهماني
از سوي کليس��اي بزرگ
کلداني در تاالر اجتماعات
اي��ن کليس��ا ،ب��ا حض��ور
نماين��دگان ديوانه��اي
وق��ف ش��يعي و س��ني،
نماين��دة مرج��ع عاليق��در
آيت اهلل العظمي سيس��تاني
و ش��ماري از نماين��دگان
رسانهها برگزار گرديد.
افراد سرش��ناس طوايف
و مذاه��ب مختلف حاضر
در ميهمان��ي ب��ا ص��دور
بيانيهاي خواهان زندگي در
آرامش ،برادري ،مهرورزي
و پايداري شدهاند.
دراي��ن بياني��ه ک��ه دکتر
لويي��س س��اکو ،اس��قف
ب��زرگ آن را خوان��ده،
آمده اس��ت« :م��ا رهبران
ديني ،مسلمانان و مسيحيان
از همة شاخهها و فرقههاي

کرک��وک ،در اي��ن م��اه
گرامي که بر س��ر س��فرة
افطار مه��رورزي گرد هم
آمدهاي��م و م��اه رمض��ان
را ارج مينهي��م ،بهتري��ن
آرزوه��اي خ��ود رابراي
برادران مسلمان خود داريم
و صميمان��ه اميدواريم که
اين م��اه ،زماني ويژه براي
نيايشه��اي عمي��ق ،توبه،
بخش��ايش و آشتي جويي
باش��د ،تا ب��ه اي��ن ترتيب
امني��ت و پاي��داري برقرار
شده و همة ما در آرامش و
شادي زندگي کنيم».
اي��ن بيانيه با داش��تن پيام
مه��رورزي و پذيرندگ��ي
ب��ه دور از تعص��ب ،از
همة مس��ؤوالن خواس��ت
تا با خ��ردورزي و منطق،
همچون ب��رادر گ��رد هم
آمده و به خاطر شهروندان
کرکوک و پاس��داري از
ني��ک زيس��تي و يگانگي
ش��ان با يکديگر گفتماني

مثبت داشته باشند.
در ادامة اي��ن بيانيه آمده
است :اختالفها وتفاوتها
سرچش��مة توانگري است
و فرصتي پدي��د ميآورد
ت��ا همچ��ون خان��وادهاي
زندگ��ي کنند ک��ه در آن
نيرومن��دان از ناتوان��ان و
ب��زرگان از کوچ��کان
پش��تيباني ميکنند .بدين
س��ان يک حس مسؤوليت
به دور از پراکندگي ،کنار
گذاشتن و يا حذف کردن
پديد ميآيد.
اين ميهمان��ي افطار ،پيام
مهم��ي براي م��ردم عراق
دارد؛ چراکه نشان ميدهد
همة گروهه��ا هنوز از مهر
و همبس��تگي آکندهاند .به
ويژه اين ک��ه اين ميهماني
در کرک��وک برگ��زار
ش��د که داراي گروههاي
قومي گوناگون ميباشد و
نمونهاي از عراق کوچک
است.

پايه گذاري سنگ بناي
طرح ساخت خط
راهآهن کربال
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آهن عراق متصل ميشود.
وزير ترابري تصريح کرد:
راه آه��ن سراس��ري عراق
با اتصال ب��ه خط راه آهن
موسم به «گذرگاه خشک»
که جنوب به شمال را پيوند
ميدهد ،به يک شبکة بين
المللي تبديل ش��ده است.
گفتني اس��ت که بخش��ي
ازطرح «گذرگاه خشک»
ک��ه بين ع��راق و س��وريه
ق��رار دارد ،در گذش��ته
راه اندازي ش��ده و امروز
بخشي ازاين طرح که بين
عراق و ترکيه واقع اس��ت،
گشايش مييابد.
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مهندس عام��ر عبدالجبار
اس��ماعيل ،وزي��ر ترابري
عراق ،س��نگ بن��اي طرح
ساخت خط راه آهن کربال
را پايه گ��ذاري کرد .همة
عمليات اجرايي اين طرح
با تالش مهندس��ان عراقي
و از س��وي شرکت دولتي
راه آهن عراق با همکاري
ش��رکت دولت��يِ اج��راي
طرحه��اي تراب��ري ،انجام
ميشود .طول اين خط راه
آهن از ايستگاه المسيب تا
کربال 36کيلومتر ميباشد
ک��ه عملي��ات اجرايي آن
با هزينة  57ميلي��ارد دينار
عراقي در مدت يکسال به
پايان خواهد رسيد .ساخت
چند بند خاکي ،چند دهنه
پل ،چند ايستگاه راه آهن
و ايج��اد تقاط��ع در چن��د
نقط��ه از راه ياد ش��ده ،به
منظور گذر روان قطارها،
از جمله اقداماتي است که

در طول اج��راي اين طرح
انجام خواهند شد .با اجراي
اين ط��رح ،ش��هر مقدس
کرب�لا بهش��بکة راهآه��ن
سراس��ري عراق ميپيوندد
ب��ه دش��واريهاييکه هر
س��اله زائران اين ش��هر را
رنج ميدهد ،پايان خواهد
داد.
مهندس عام��ر عبدالجبار
اس��ماعيل در سخنان خود
همچنين به اهميت اجراي
اين طرح مهم که آرزوي
ميليونها زائر آرامگاههاي
مقدس در شهر کربال بود،
اش��اره ک��رد .وي خاط��ر
نش��ان کرد که ب��ا اجراي
اين طرح ،مشکالت زائران
برطرف خواهد ش��د؛ چرا
که وس��ايل ترابري زميني،
براي جا به جايي اين تعداد
زائر کافي نيست .او با اشاره
به نقش اين ط��رح در باال
بردن جايگاه ش��هر مقدس
کربال گفت :شهر کربال از
رهگذر خ��ط راه آهن ياد
شده ،به شبکه سراسري راه

تبرک به پرچم گنبد مطهر
امام حسين 7در توديع
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وزير بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزشکي دولت نهم
درمراسمتوديعخودومعارفه
دکتر دس��تجردي ،هنگامي
که ب��ه وي پرچ��م متبرک
گنبد مطهر امام حسين 7را
هدايه داد بياختيار گريست
و اش��کهايش را با پرچم
مقدس امام س��وم ش��يعيان
پاک کرد. ...
به گ��زارش پايگاه اطالع
رساني حج به نقل از ايرنا،
اين پرچم از سوي جمعي
از پزشکان بسيجي و توسط
دکت��ر مس��عود خاتم��ي،
رييس جمعيت هالل احمر
جمهوري اسالمي ايران به
وي هديه شد.
پرچ��م قرم��ز رن��گ امام
حس��ين 7در حالي که بر
روي آن کلمة «ياحسين» با
رنگ سپيد نوشته شده بود.
و سه معاون وزير ،مديرکل

رواب��ط عموم��ي وزارت
بهداش��ت و رييس جمعيت
هاللاحمر گوشههايي ازآن
را گرفت��ه بودن��د ،لحظهاي
گش��وده ش��د که با صداي
بلن��د «ياحس��ين» حضار و
اش��کهاي آن��ان م��ورد
استقبال واقع شد.
هم��ة حض��ار ب��ه احترام
سيدالش��هدا لحظهای را از
جاي برخاستند.
به محض اي��ن که پرچم
گنب��د مطه��ر امام حس��ين
گشوده شد ،دکتر لنکراني
کم��ي جلو آمد و در حالي
که عينکش را از چش��مان

خود بر ميداشت اشکهاي
خود را با پرچم مقدس اين
امام همام پاک کرد.
دکتر خاتمي در خصوص
پرچم قرمز رنگ گنبد امام
حسين 7اظهار داشت :اين
پرچم مقدس به مدت يکصد
روز ب��ر فراز گنبد مطهر امام
سوم شيعيان ميماند و پس از
تبرک و تيمم ،پرچم ديگري
جاي آن را ميگيرد.
براس��اس اين گ��زارش،
پرچم ياد شده در حالي که
در يک جعبه زيباي خاتم
ق��رار گرفته ب��ود ،به دکتر
لنکراني هديه شد.

