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ظرفیت را داشته باشیم، این کار 
را انجام مي دهیم ... در مذاکره با 
ن��وري مالکي گفتیم که اگر این 
مي توانیم  ایجاد ش��ود،  ظرفیت 
تا ده میلیون نفر در س��ال، زائر 
ب��ه عراق بفرس��تیم؛ ولي تحقق 
ای��ن موض��وع، به آماده ش��دن 

زیرساخت ها منوط است.
قاضي عسکر درباره وضعیت 
و مش��کالت مرزهاي زمیني نیز 
گفت: عراق شرایط ویژه ای دارد 
و نمي توانی��م روي این مس��ائل 
دقی��ق صحب��ت کنی��م. ضمن 
این  ک��ه هر ی��ک از ورودي هاي 
این کش��ور، دس��ت ی��ک گروه 
اس��ت. با این حال قرار شد، این 
مس��ائل را در آن کارگروه ویژه 
بررس��ي کنیم ... من ب��ه آینده 
ع��راق امی��دوارم، چ��ون انگیزه 
مس��ؤوالن عراقي نیز بر این بود 
که مش��کالت حل ش��ود. براي 
ما نی��ز عراق مهم اس��ت و باید 

درست برنامه ریزي کنیم.
نماینده ولي فقیه در امور حج 
و زیارت اضافه ک��رد: واقعا پیش 
خ��ودم ش��رمنده ام ک��ه زائران 
کهنسال ما پشت مرزهاي عراق 
باید گرفتار شوند. من از نزدیک 
با این مش��کالت مواجه شدم و 
ای��ن س��فر را از راه زمیني و با 
کاروان تجرب��ه کردم ت��ا ببینم 

ب��ه زائران چه مي گ��ذرد. مردم 
حدود س��ه چهار ساعت در مرز 
معطل مي ش��وند و امکاناتي هم 
ندارند. ان ش��اءاهلل این مشکالت 

را ب��ه   تدری��ج  ح��ل کنی��م.
الزم به ذکر اس��ت که نوری 
مالکی، نخس��ت وزیر عراق نیز در 
این دیدار بر حل سریع مشکالت 
ای��ن کاروان  ها تاکید ک��رد. وی با 
تاکید بر این که ایران کشور دوست 
و همسایه عراق، بیشترین زائر به 
عتبات عالیات را در سال دارد و دو 
کشور در فرهنگ و دین بسیار به 
یکدیگر نزدیکند گفت: حل سریع 
مش��کالت کاروان ه��ای زیارتی 
ایران از همین لحظه در دستور 
کار من قرار گرفت و مصرانه آن 

را پی گیری خواهم کرد.

• فرشـچیان و طراحي ضریح 
براي 72 شهیدکربال

محمود فرش��چیان در مراسم 
رونمای��ی بخش��ي از طراحي هاي 
مربوط به ساخت ضریح مطهر امام 
حسین×در مجموع��ه سعدآباد 
گفت: »قول مي ده��م پس از اتمام 
این طرح یکي از شاهکارهاي هنر 

اسالمي را ببینید«.
به گزارش ایس��نا، فرشچیان 
ی��ادآور ش��د: پیش��نهاد طراحي 

امام حس��ین×  مطهر  ضریح 
نیز حدود 5 سال پیش از سوي 
رییس  پارچه باف«  »محمد  آقاي 
هی��ات امن��اي س��اخت ضریح 
از ق��م به من رس��ید و طي این 
پیشنهاد از بنده دعوت کردند تا 

طرح هایم را ارائه دهم. 
او ادام��ه داد: همواره در این 
س��ال ها براي فعالی��ت در حوزه 
مذهبي، بدون هیچ چشم  داشتي 
کار ک��رده ام و ای��ن ب��ار نی��ز با 
پیش��نهاد طراحي ح��رم مطهر 
اباعبداهلل الحس��ین× دس��ت 
ب��ه مطالع��ه و طراح��ي زدم و 
خوش��بختانه ای��ن طرح ها مورد 
لط��ف آن هیأت ق��رار گرفت و 
ام��روز به همه ش��ما هموطنان 
و ش��یعیان سراس��ر دنی��ا قول 
مي ده��م که پ��س از اتمام این 
طرح، یکي از ش��اهکارهاي هنر 
دین��ي و اس��المي را ببینی��د ... 
هیأت امناي قم تمام تالش خود 
را براي هرچه بهتر انجام ش��دن 
ای��ن کار انج��ام داد و ما موفق 
شدیم با قلم   زني استاد »خداداد 
زاده« و خطاطي اس��تاد »موحد« 
کار را پی��ش ببری��م و امیدوارم 
طي ماه های آینده، تمام ظرایف 

و طالکاري هاي اثر انجام شود.
این هنرمند نگارگر در بخش 
دیگري از س��خنانش با تأکید بر 

• هفـده برنامه در سـفر 
نمایندۀ ولی فقیه

نماینده ول��ي فقیه در امور 
حج و زیارت از تش��کیل هیأت 
ویژه اي با مسؤولیت واحد توسط 
نوري مالکي، نخس��ت وزیر عراق 
ب��راي رس��یدگي به مش��کالت 

زائران در عراق خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجة االسالم 
والمسلمین سیدعلي قاضي عسکر 
ک��ه همراه هیأتي ش��امل رییس 
س��ازمان حج و زیارت و جمعي از 
مدیران عتب��ات عالیات، در هفته 
 دوم مهرماه سال جاری سفري به 
عراق داشت، در جمع خبرنگاران 
درب��اره نتای��ج و دس��تاوردهاي 

سفرش به عراق اظهار کرد:
س��فر به عراق موف��ق بود و 
در دو روزي ک��ه آن ج��ا بودی��م، 
هف��ده برنامه داش��تیم. با مراجع 

معظم تقلید، از جمله آیات عظام 
سیس��تاني، فیاض، س��یدمحمد 
س��عید حکی��م، بش��یر نجفی  و 
جمعي از مسؤوالن عراقی، مانند 
ن��وري مالکي،  ابراهی��م جعفري 
)نخس��ت  وزیر پیش��ین ع��راق(، 
سیدعمار حکیم )رییس مجلس 
اع��الي عراق( و ریی��س حج این 
کش��ور، همچنین ب��ا تولیت هاي 
حرم هاي امیرالمؤمنین، کاظمین، 
امام حسین و حضرت عباس^ 
و جمع��ي از روحاني ه��اي ح��ج 
عراق که امس��ال اعزام مي شوند و 
کارگزاران سازمان حج و زیارت و 
مسؤوالن بعثه مقام معظم رهبري 
در عتبات عالیات دیدار کردیم ... 
در مجموع ب��ه آن اهدافي که در 
این س��فر داش��تیم، یعني ایجاد 
هماهنگ��ي براي حل مش��کالت 
زائران رسیدیم. در واقع، وضعیت 
م��ا در ع��راق مطلوب نیس��ت و 
مش��کالتي از مرز ت��ا داخل این 
کش��ور داریم که باید آن ها را رفع 

کنیم.
حج��������اج  سرپرس��ت 
ایراني گفت:ما از نزدیک ش��اهد 
مشکالت زائران در عراق بوده ایم 
و از قب��ل کارهاي کارشناس��ي 
کرده ایم. در این سفر نیز تا حدود 
زیادي توانس��تیم این مسائل را به 
مسؤوالن عراقي منتقل کنیم و به 

نتیجه مشخصي برسیم که هیأت 
ویژه اي با مس��ؤولیت واحد توسط 

نوري مالکي   مشخص شود.
نماینده ولي فقیه در امور حج 
و زیارت به بخش��ي از مش��کالت 
زائران در عراق اشاره کرد و افزود: 
ما در این کش��ور با مشکل نبود 
امنیت مواجهیم. در همین چند 
روز، چن��د انفجار اتف��اق افتاد و 
یکي از روحاني هاي کاروان هاي 
ما ب��ه ش��هادت رس��ید ... ما با 
مش��کالت دیگري مانند سرقت 
از کاروان ها و هتل ها و همچنین 
نبود امکانات بهداشتي و رفاهي 
مواجهیم؛ اما به هر حال، شرایط 
ع��راق را بای��د درک کنیم. این 
کش��ور چندین س��ال در اشغال 
اجانب بوده و در حال رها کردن 
خود از این بار س��نگین اس��ت. 
امی��دوارم ب��ه فضل پ��روردگار 
به زودي بتوانیم این مشکالت را 

حل کنیم.
ایراني در  سرپرس��ت حجاج 
پاس��خ به این پرسش که با توجه 
به ش��رایط ع��راق، آیا قرار اس��ت 
ظرفیت اعزام افزایش یابد یا خیر 
افزایش ظرفی��ت، مورد  گف��ت: 
نظر ماس��ت. عراق ب��راي ایران 
بس��یار اهمی��ت دارد. حرم هاي 
تعدادي از امامان معصوم در این 
کشور است و اگر امکان افزایش 
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جایگاه ویژه ائمه اطهار و پیامبران 
در تاریخ اسالم گفت: آنها در زمان 
حیاتش��ان پش��ت پا به تمام دنیا 
زدند؛ لذا امروز ضرورتي نیست که 
برایشان چنین کاري کنیم، اما ما 
انس��ان ها با انجام چنین کارهایي 
مي خواهی��م مرات��ب نیای��ش و 
ستایش خود را به درگاه الهي بیان 
کنیم و از آنان شفاعت بطلبیم ... 
وقت��ي آدمي ب��ه درگاه خدا گناه 
بزرگي مي کند، هم��واره روي آن 
را ندارد که طلب اس��تغفار نماید؛ 
پس ما واس��طه هایي مي تراشیم 
که به درگاه الهي م��ا را براي آن 
گناهان وساطت کنند. امروز هم 
در طراحي  این حرم مطهر، اسماء 
اهلل و بخش ه��اي مذهبي و دیني 
پیش  بیني شده اس��ت ... همواره 
سعي کرده ام در هر راهي که وارد 
مي شوم، هرآنچه در توان دارم، به 

کار بندم و فروگذار نکنم.
 فرشچیان همچنین از طراحي 
ضریح��ي براي 72 ش��هید کربال 
خبر داد و گفت: تم��ام این رفت 
و آمدها افتخاري براي من اس��ت 
و هیچ توقعي ندارم و معتقدم که 
خداوند و حضرت اباعبداهلل کمک 
خواهند کرد تا این کار به بهترین 
نحو انجام شود؛ اما از همه آنهایي 
که در قدم اول به ما کمک کردند، 

قدرداني مي کنم.

• افشای اسـناد دســـتور 
صـدام بـرای حملــــه به 

حرم مطهر امام  حسـین×

یکي از اس��نادي که س��ایت 
ویکي لیک��س به تازگی منتش��ر 
کرده، نش��ان مي ده��د که صدام 
حس��ین دیکتاتور مع��دوم عراق 
دس��تور حمله به مرقدهاي امام 
حس��ین و حضرت عب��اس’ را 

صادر کرده است.
به گ��زارش ایلنا ب��ه نقل از 
براثا، در این س��ند آمده است که 
صدام با »ُعدي« و »ُقصي« پسرانش 
و »حسین کامل« دامادش در کاخ 
»الس��جود« نشس��تي براي تدوین 
برنامه ای براي س��رکوب انقالبیون 
 شیعي در سال 1991 برگزار کرد.

در ادام��ه این س��ند آمده اس��ت 
که ُعدي بدون مش��ورت با صدام، 
از حس��ین کام��ل خواس��ت همه 
مناط��ق کربال را م��ورد حمله قرار 

دهد. حسین کامل نیز از صدام در 
این مورد پرسید که او گفت: »حتي 
گنبده��ا را مورد حمله ق��رار بده و 

سرهاي شان را متالشي کن«.
در س��ند ویکي لیک��س آمده 
اس��ت که صدام از حس��ین کامل 
خواس��ت تا همه کس��اني که به 
دست نیروهاي دولتي مي افتند را 
پاک س��ازي کند و هر کسي را در 
همان مکاني که دستگیر می شود، 

اعدام کنند.
در س��ند یاد شده همچنین 
آمده اس��ت که حس��ین کامل، 
را  حس��ین×  ام��ام  گنب��د 
ب��ا ی��ک دس��تگاه تان��ک گارد 
وی��ژه ریاس��ت جمهوري م��ورد 
حمل��ه قرار داد و پ��س از آن، با 
اس��تفاده از ی��ک هواپیما از باال 
حفره هاي های��ي ک��ه گلوله هاي 
تان��گ ایجاد کرده ب��ود، را دید. 
سپس خبر حمله را به صدام داد 
و ص��دام نیز به او گفت که مورد 

تقدیر فرماندهان قرار مي گیرد.




