معظم تقليد ،از جمله آياتعظام

نتيجه مشخصي برسيم كه هيأت

ظرفيت را داشته باشيم ،اين كار

ب��ه زائران چه ميگ��ذرد .مردم

ضريح مطهر امام حس��ين×

س��عيد حكي��م ،بش��یر نجفی و

نوري مالكي مشخص شود.

ن��وري مالكي گفتيم كه اگر اين

معطل ميش��وند و امكاناتي هم

آقاي «محمد پارچهباف» رييس

سيس��تاني ،فياض ،س��يدمحمد
جمعي از مسؤوالن عراقی ،مانند
ن��وري مالكي ،ابراهي��م جعفري

(نخس��توزير پيش��ين ع��راق)،
سيدعمار حكيم (رييس مجلس

اع�لاي عراق) و ريي��س حج اين

• هف�ده برنامه در س�فر
نمایندۀ ولی فقیه

كش��ور ،همچنين ب��ا توليتهاي
حرمهاي اميرالمؤمنين ،كاظمين،

امام حسين و حضرت عباس^

حج و زيارت از تش��كيل هيأت
ويژهاي با مسؤوليت واحد توسط
نوري مالكي ،نخس��توزير عراق
ب��راي رس��يدگي به مش��كالت

زائران در عراق خبر داد.

به گزارش ايسنا ،حجةاالسالم

والمسلمین سيدعلي قاضي عسكر

ك��ه همراه هيأتي ش��امل رييس

س��ازمان حج و زيارت و جمعي از

مديران عتب��ات عاليات ،در هفته

دوم مهرماه سال جاری سفري به
عراق داشت ،در جمع خبرنگاران
درب��اره نتاي��ج و دس��تاوردهاي
سفرش به عراق اظهار كرد:

س��فر به عراق موف��ق بود و

در دو روزي ك��ه آنج��ا بودي��م،
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هف��ده برنامه داش��تيم .با مراجع

نماينده ولي فقيه در امور حج

ظرفيت ايجاد ش��ود ،ميتوانيم

زائران در عراق اشاره كرد و افزود:

ب��ه عراق بفرس��تيم؛ ولي تحقق

و زيارت به بخش��ي از مش��كالت

ما در اين كش��ور با مشكل نبود

روز ،چن��د انفجار اتف��اق افتاد و

امنيت مواجهيم .در همين چند

يكي از روحانيهاي كاروانهاي
ما ب��ه ش��هادت رس��يد  ...ما با

و جمع��ي از روحانيه��اي ح��ج

كارگزاران سازمان حج و زيارت و

نبود امكانات بهداشتي و رفاهي

مسؤوالن بعثه مقام معظم رهبري
در عتبات عاليات ديدار كرديم ...
در مجموع ب��ه آن اهدافي كه در

اين س��فر داش��تيم ،يعني ايجاد
هماهنگ��ي براي حل مش��كالت

زائران رسيديم .در واقع ،وضعيت
م��ا در ع��راق مطلوب نيس��ت و
مش��كالتي از مرز ت��ا داخل اين
كش��ور داريم كه بايد آنها را رفع

كنيم.

سرپرس��ت حجــــــ��اج

ايراني گفت:ما از نزديك ش��اهد
مشكالت زائران در عراق بودهایم

و از قب��ل كارهاي كارشناس��ي
كردهايم .در اين سفر نيز تا حدود

زيادي توانس��تيم اين مسائل را به

مسؤوالن عراقي منتقل كنيم و به

تا ده ميليون نفر در س��ال ،زائر

اي��ن موض��وع ،به آماده ش��دن

مش��كالت ديگري مانند سرقت

عراق كه امس��ال اعزام ميشوند و
نماينده ول��ي فقيه در امور

ويژهاي با مس��ؤوليت واحد توسط

را انجام ميدهيم  ...در مذاكره با

از كاروانها و هتلها و همچنين
مواجهيم؛ اما به هر حال ،شرايط

ع��راق را باي��د درك كنيم .اين

كش��ور چندین س��ال در اشغال
اجانب بوده و در حال رها كردن

خود از اين بار س��نگين اس��ت.
امي��دوارم ب��ه فضل پ��روردگار

بهزودي بتوانيم اين مشكالت را

حل كنيم.

سرپرس��ت حجاج ايراني در

پاس��خ به اين پرسش كه با توجه

به ش��رايط ع��راق ،آيا قرار اس��ت
ظرفيت اعزام افزايش يابد یا خیر

گف��ت :افزايش ظرفي��ت ،مورد
نظر ماس��ت .عراق ب��راي ايران

بس��يار اهمي��ت دارد .حرمهاي
تعدادي از امامان معصوم در اين

كشور است و اگر امكان افزايش

زيرساختها منوط است.

حدود س��ه چهار ساعت در مرز

نيز حدود  5سال پيش از سوي

ندارند .انش��اءاهلل اين مشكالت

هي��ات امن��اي س��اخت ضريح

الزم به ذکر اس��ت که نوری

پيشنهاد از بنده دعوت كردند تا

این دیدار بر حل سریع مشکالت

او ادام��ه داد :همواره در اين

تاکید بر اینکه ایران کشور دوست

مذهبي ،بدون هيچ چشمداشتي

عتبات عالیات را در سال دارد و دو

پيش��نهاد طراحي ح��رم مطهر

یکدیگر نزدیکند گفت :حل سریع

ب��ه مطالع��ه و طراح��ي زدم و

راب�� هتدري��جح��لكني��م.

مالکی ،نخس��توزیر عراق نیز در

از ق��م به من رس��يد و طي اين
طرحهايم را ارائه دهم.

قاضي عسكر درباره وضعيت

ای��ن کاروانها تاکید ک��رد .وی با

س��الها براي فعالي��ت در حوزه

گفت :عراق شرايط ويژهای دارد

و همسایه عراق ،بیشترین زائر به

كار ك��ردهام و اي��ن ب��ار ني��ز با

و مش��كالت مرزهاي زميني نيز

و نميتواني��م روي اين مس��ائل
دقي��ق صحب��ت كني��م .ضمن

اینك��ه هر ي��ك از وروديهاي
اين كش��ور ،دس��ت ي��ك گروه

اس��ت .با اين حال قرار شد ،اين

مس��ائل را در آن كارگروه ويژه

بررس��ي كنيم  ...من ب��ه آينده
ع��راق امي��دوارم ،چ��ون انگيزه

مس��ؤوالن عراقي نيز بر اين بود
كه مش��كالت حل ش��ود .براي

ما ني��ز عراق مهم اس��ت و بايد

درست برنامهريزي كنيم.

نماينده ولي فقيه در امور حج

و زيارت اضافه ك��رد :واقعا پيش
خ��ودم ش��رمندهام ك��ه زائران
كهنسال ما پشت مرزهاي عراق

بايد گرفتار شوند .من از نزديك
با اين مش��كالت مواجه شدم و

اي��ن س��فر را از راه زميني و با
كاروان تجرب��ه كردم ت��ا ببينم

کشور در فرهنگ و دین بسیار به

اباعبداهلل الحس��ين× دس��ت

مش��کالت کاروانه��ای زیارتی

خوش��بختانه اي��ن طرحها مورد

ایران از همین لحظه در دستور

کار من قرار گرفت و مصرانه آن

را پیگیری خواهم کرد.

• فرش�چیان و طراحي ضريح
براي  72شهیدكربال

محمود فرش��چيان در مراسم

رونمای��ی بخش��ي از طراحيهاي

مربوط به ساخت ضريح مطهر امام
حسين×در مجموعــه سعدآباد

گفت« :قول ميده��م پس از اتمام
اين طرح يكي از شاهكارهاي هنر

اسالميراببينيد».

به گزارش ایس��نا ،فرشچیان

ی��ادآور ش��د :پيش��نهاد طراحي

لط��ف آن هيأت ق��رار گرفت و
ام��روز به همه ش��ما هموطنان

و ش��يعيان سراس��ر دني��ا قول
ميده��م كه پ��س از اتمام اين

طرح ،يكي از ش��اهكارهاي هنر

دين��ي و اس�لامي را ببيني��د ...

هيأت امناي قم تمام تالش خود
را براي هرچه بهتر انجام ش��دن
اي��ن كار انج��ام داد و ما موفق
شديم با قلمزني استاد «خداداد

زاده» و خطاطي اس��تاد «موحد»

كار را پي��ش ببري��م و اميدوارم

طي ماههای آينده ،تمام ظرايف
و طالكاريهاي اثر انجام شود.

اين هنرمند نگارگر در بخش

ديگري از س��خنانش با تأكيد بر
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جايگاه ويژه ائمه اطهار و پيامبران
در تاريخ اسالم گفت :آنها در زمان

حياتش��ان پش��ت پا به تمام دنيا
زدند؛ لذا امروز ضرورتي نيست كه

برايشان چنين كاري كنيم ،اما ما
انس��انها با انجام چنين كارهايي

ميخواهي��م مرات��ب نياي��ش و
ستايش خود را به درگاه الهي بيان

كنيم و از آنان شفاعت بطلبيم ...

• افشای اس�ناد دســـتور

اينمورد پرسيد كه او گفت« :حتي

بزرگي ميكند ،هم��واره روي آن

حرم مطهر امامحس�ين×

سرهايشان را متالشي كن».

وقت��ي آدمي ب��ه درگاه خدا گناه
را ندارد كه طلب اس��تغفار نمايد؛
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دهد .حسين كامل نيز از صدام در

ص�دام ب�رای حملـــ�ه به

پس ما واس��طههايي ميتراشيم

يكي از اس��نادي كه س��ایت

گناهان وساطت كنند .امروز هم

كرده ،نش��ان ميده��د كه صدام

اهلل و بخشه��اي مذهبي و ديني

دس��تور حمله به مرقدهاي امام

سعي كردهام در هر راهي كه وارد

صادر كرده است.

كار بندم و فروگذار نكنم.

فرشچيان همچنين از طراحي

براثا ،در اين س��ند آمده است كه
صدام با « ُعدي» و « ُقصي» پسرانش

خبر داد و گفت :تم��ام اين رفت

«الس��جود» نشس��تي براي تدوين

و هيچ توقعي ندارم و معتقدم كه

شيعي در سال  1991برگزار كرد.

خواهند كرد تا اين كار به بهترين

كه ُعدي بدون مش��ورت با صدام،

كه در قدم اول به ما كمك كردند،

مناط��ق كربال را م��ورد حمله قرار

كه به درگاه الهي م��ا را براي آن

ويكيلیك��س به تازگی منتش��ر

ي اين حرم مطهر ،اسماء
در طراح 

حس��ين ديكتاتور مع��دوم عراق

پيشبيني شده اس��ت  ...همواره

حس��ين و حضرت عب��اس’ را

ميشوم ،هرآنچه در توان دارم ،به

به گ��زارش ايلنا ب��ه نقل از

ضريح��ي براي  72ش��هید كربال

و «حسين كامل» دامادش در كاخ

و آمدها افتخاري براي من اس��ت

برنامهای براي س��ركوب انقالبيون

خداوند و حضرت اباعبداهلل كمك

در ادام��ه اين س��ند آمده اس��ت

نحو انجام شود؛ اما از همه آنهايي

از حس��ين كام��ل خواس��ت همه

قدرداني ميكنم.

گنبده��ا را مورد حمله ق��رار بده و
در س��ند ويكيلیك��س آمده

اس��ت كه صدام از حس��ين كامل

خواس��ت تا همه كس��اني كه به

دست نيروهاي دولتي ميافتند را

پاكس��ازي كند و هر كسي را در
همان مكاني که دستگیر میشود،

اعدام كنند.

در س��ند ياد شده همچنین

آمده اس��ت كه حس��ین كامل،

گنب��د ام��ام حس��ين× را
ب��ا ي��ك دس��تگاه تان��ک گارد
وي��ژه رياس��تجمهوري م��ورد
حمل��ه قرار داد و پ��س از آن ،با

اس��تفاده از ي��ك هواپيما از باال

حفرههايهاي��ي ك��ه گلولههاي
تان��گ ايجاد كرده ب��ود ،را ديد.

سپس خبر حمله را به صدام داد
و ص��دام نيز به او گفت كه مورد
تقدير فرماندهان قرار ميگيرد.
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