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تاکید استاندار زنجان بر جابه جایی 
کارخانه سرب و روی

نخبگان جوان دهلرانی
آکواترای خورشیدی ساختند

دهلران - خبرنگارکیهان:
مخترعان جوان شهرستان دهلران  آکوترای خورشیدی 

ساختند.
مدیر پروژه  س��اخت این آکوترای خورشیدی در گفت و گوی 
اختصاصی با خبرنگار ما گفت:  این دستگاه برای تصفیه آب و تامین 
رطوبت گیاه به کار می رود و کاربرد کشاورزی و زیست فن آوری دارد.

مه��دی ش��عبانی   پور  افزود: ای��ن اختراع توس��ط هفت نفر از 
دانشجویان دانشگاه پیام نور دهلران و موسیان از اوایل سال جاری 
با اعتباری بالغ بر 20 میلیون ریال طراحی و ساخته  شده و در اداره 

مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است.

صادرات خاویار پرورشی
 استان مازندران به 4 کشور دنیا 

ساری - خبرنگارکیهان:
مدیرکل ش�یالت مازندران از صادرات خاویار پرورشی 

استان مازندران به چهار کشور دنیا خبرداد.
حسن حبیب نژاد به خبرنگار کیهان گفت: یک شرکت پرورش 
ماهیان خاویاری درساری  موفق شد 156کیلوگرم خاویار پرورشی 
استحصالی را پس از عمل آوری به چهارکشور امارات متحده عربی-
53کیلوگرم � آلمان، 79 کیلوگرم- و فرانسه � 18کیلوگرم و سوئیس 

)6کیلوگرم( صادرکند.
مدیرکل ش��یالت مازندران در ادامه  با اشاره به اینکه خاویار 
اس��تحصالی از نوع بلوگا بوده اس��ت تصریح کرد: قیمت هر کیلو 
خاویار پرورشی صادراتی 870 دالر بوده که در مجموع 135هزار 

و 720 دالر ارز وارد  کشور شده است.
وی در ادامه  افزود: 54 شرکت تعاونی صیادی پره  استان که 
صید ماهیان استخوانی دریای مازندران را برعهده دارند توانستند از 
20 مهرماه به مدت یک ماه بیش از 410 تن ماهی را صید و وروانه 

بازار مصرف کنند.
حسن حبیب نژاد ارزش اقتصادی صید در استان را مبلغ 560 
میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: ماهی سفید، کپور دریایی و کفال 
عمده ترین ماهیان استخوانی دریای خزر در سبد صیادیان هستند.

رشت � خبرنگار کیهان:
شهر رشت بهشت دستفروشان شده است.

این مطلب را رئیس کمیس��یون حمل و نقل ترافیک ش��ورای 
اسالمی رشت عنوان کرد و با گالیه از تجمع دستفروشان در گوشه 
و کنار این ش��هر گفت: ش��هر رشت بهشت دستفروشان شده است 
به طوری که ما هر روز ش��اهد مهاجرت روستاییان و ساکنان دیگر 

شهرها و استانهای همجوار به رشت  هستیم.
محسن پور فخریان اضافه کرد: درست است که یکی از عوامل 
ازدیاد دستفروشان بیکاری است و باید مسئوالن ارشد استان فکری 
به حال آن کنند اما با کوتاهی واحد سد معبر شهرداری روز به روز 
بر تعداد  آنان افزوده می ش��ود و کس��به برای فرار از ضرر بیشتر به 

دستفروشی روی می آورند.
وی ازدیاد وانت بارهای میوه و تره بار در شهر را ناشی از همین 
س��وء تدبیر دانست و خاطر نشان ساخت: شهردار می بایست برنامه 
مدونی برای ساماندهی دستفروشان داشته باشد و هر چه سریع تر 

آن را اجرایی  کند.

یزد- خبرنگار کیهان:
3آیین عاشورایی یزد در فهرست میراث معنوی کشور 

به ثبت رسید.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد 
با اعالم این خبر گفت: موسیقی مراسم محرم ابرکوه، مراسم پیشواز 
در ندوش��ن و علم گردانی روس��تای طزرجان در ششمین همایش 

شورای سیاست گذاری ثبت آثار معنوی کشور به ثبت ملی رسید.
وی افزود: همچنین پرونده محرم روستای هفتادر و محرم در 

طبس هم در حال بررسی است.
رضایی اظهار داش��ت: آیین عاش��ورایی تنها یک مراسم دینی 
همانند دیگر مراس��م مذهبی نیست، بلکه فرهنگی است که با روح 

مردم دارالعباده عجین شده است.
وی شرکت گردشگران در آیین ماههای محرم و صفر استان یزد 
را در ترویج فرهنگ عاشورا بسیار مفید و موثر خواند و خاطرنشان 
کرد: این حرکت، نخستین گام برای معرفی یزد به عنوان یک شهر 

توریست مذهبی به دنیا می باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد 
همچنین اظهار داش��ت: تاکنون 15 اثر معنوی در زمینه آیین های 
مذهبی در این استان به ثبت رسیده و پرونده آیین نخل برداری نیز 

در مرحله ثبت جهانی شدن است.

انتقاد از اجرای کند 
طرح قطارسریع السیر اصفهان

اصفهان- خبرنگار کیهان:
رئیس ات�اق بازرگانی اصفهان از اجرای کند پروژه قطار 
سریع الس�یر اصفهان به تهران انتقاد کرد و گفت: تاخیر در 
اجرای این پروژه به منزله ازدست رفتن زمان و هزینه است.

خسرو کسائیان درنشستی با خبرنگاران تاکید کرد پروژه قطار 
سریع الس��یر اصفهان- تهران هرچه سریع تر باید مورد بهره برداری 

قرار گیرد.
وی با اشاره به اختصاص150 میلیارد تومان در سفر رهبر معظم 
انقالب به قم برای عملیاتی ش��دن این پروژه از قم به تهران اضافه 
کرد: قطار سریع السیر اصفهان-قم با 80 درصد کار زیرسازی نیاز به 

همت بیشتر مسئوالن دارد.
وی گفت: مس��افرت با قطار سریع الس��یرمنجر به صرفه جویی 

اقتصادی می شود.

ثبت 3 آیین عاشورایی یزد 
در فهرست میراث معنوی کشور

زنجان- خبرنگار کیهان:
استاندار زنجان گفت: با وجود پیگیری های جدی دولت، 

هنوز جابه جایی کارخانه سرب و روی انجام نشده است.
دکتر محمد رئوفی اظهار کرد: دهه فجر سال 88 زمین مناسبی 
به مساحت 98 هکتار در آزادراه زنجان- تبریز برای انتقال به شرکت 
سرب و روی واگذار شد و قرار بود که در بهمن ماه سال گذشته به 

بهره برداری برسد اما در این زمینه کوتاهی شده است.
مقام عالی اس��تان با اش��اره به اینکه مدیران این ش��رکت باید 
ه��ر چه زودتر اقدام به انتقال ای��ن واحد کنند که برای این انتقال 
از لحاظ محیط زیستی هم هیچ مشکلی وجود ندارد گفت: کارخانه 
سرب و روی زنجان و پسماندهای آن باید هر چه سریع تر به منطقه 

جدید منتقل شود.

کسبه رشت به دستفروشی روی آورده  اند

نخس��تین ضریحی که در مضجع 
شریف سیدالش��هدا»ع« نصب شد، در 
س��ال 371 هجری با س��ازه ای از چوب 
س��اج و تزییناتی از عاج فیل بود. ضریح 
جدید، ششمین ضریحی خواهد بود که 
در بارگاه امام حسین»ع« نصب خواهد 
ش��د. این ضریح توسط استاد »محمود 
فرشچیان« طراحی شده و خطاطی های 
آن را استاد »سیدمحمد حسینی موحد« 

انجام داده است.
جال��ب اینکه برای نخس��تین بار 
در طول تاریخ، برای طراحی سازه یک 
ضریح، از مهندس��ان عمران و معماری 
هم اس��تفاده شده تا این ضریح در برابر 
12/8 تن فش��ار عمودی و 600 کیلو بر 
هر متر مربع فش��ار جانبی، مقاوم باشد. 
پیش بینی شده است ضریح جدید 300 
سال عمر مفید داشته باشد، یعنی بیش 
از چهار برابر ضریح کنونی که توس��ط 

هندی ها ساخته شده است.
در ساخت ضریح جدید � که بیش 
از دوازده ت��ن وزن دارد � 6050 کیل��و 
چوب س��اج )تهیه  ش��ده از جنگل های 
برم��ه(، 4600 کیل��و نق��ره، 700 کیلو 
م��س، 450 کیل��و اس��تیل، 100 کیلو 
آه��ن و 118/650 کیلوگرم طال به کار 

رفته است. 
جدی��د  ضری��ح  س��اخت  کار 
سیدالش��هدا»ع« 4/5 س��ال ب��ه طول 
انجامی��د و ای��ن امر ب��ا عنای��ت ویژه 
حضرت آیت اهلل س��ید علی سیس��تانی 
وهدای��ت حجت االس��الم والمس��لمین 
شیخ عبدالمهدی کربالیی )متولی عتبه 
حسینی( و تالش مجدانه و شبانه روزی 
هیئت امنای س��اخت ضریح در ش��هر 

مقدس قم امکان پذیر شد.
قطعات اصلی این ضریح از طریق 
هوایی به نجف منتقل و از آنجا � به دلیل 
مسائل امنیتی � به صورت بسته بندی و 
با تدابیر ویژه به کربال منتقل ش��د. اما 
بخش های��ی از ضریح )حدود 30 درصد 
آن( روز ده��م ماه مح��رم و مصادف با 
ش��ام غریبان آل اهلل از قم خارج ش��د تا 
از طریق ش��هرهای تهران، ساوه، اراک، 
بروجرد، خرم آباد، دزفول، اندیمش��ک، 
شوشتر، آبادان، اهواز و در نهایت شلمچه، 

به خاک عراق منتقل شود.
عملیات بازگشایی ضریح فعلی از 
28 صفر آغاز می شود و حدود 10 روز به 
طول می انجامد. پس از باز کردن قطعات 
ضریح فعلی، عملیات نصب ضریح جدید 
آغاز و پیش بینی می شود حدود یک ماه 

تا 40 روز این کار زمان ببرد.
با منتشر ش��دن خبر ورود ضریح 
جدید بارگاه ملکوتی سید الشهدا»ع« به 
ن  ش��قا عا  ، ن ز بر و  ک��وی  ه��ر 
اباعبداهلل»ع« برای ع��رض ادب و ادای 
احترام به ساحت موال و مقتدایشان، به 
استقبال ضریح می آمدند. استقبالی که 
از ساعت ها قبل از ورود »کاروان سفینة 
النجاة« آغاز می شد و فرقی هم نمی کرد 
چه ساعتی از شبانه روز است. این عشق و 
ارادت به ساالر شهدا نه با عقل که تنها با 

دل قابل درک است.
ب��رای درک بهت��ر ای��ن فض��ای 
عاشقانه، خبرنگار خبرگزاری فارس، پای 
لطفی«  رئیس  »نصرت اهلل  صحبت های 
اس��المی  تبلیغات  ش��ورای هماهنگی 
اس��تان قم و مس��ئول انتقال ضریح به 
کربال نشسته است. او از اتفاقات عجیب، 
تکان دهنده، زیبا، شیرین و به یاد ماندنی 
انتقال ضریح سیدالش��هدا»ع« گفت؛ از 
خراب��ی کامیون حام��ل ضریح نزدیک 
روس��تای س��ادات، از کبوتر عاشقی که 
زائ��ر کربال ش��د، جوانی ک��ه زیر چرخ 
تریلی حامل ضریح رف��ت و زنده ماند، 
دختر سه ساله  و بی تابی که داخل ضریح 
آرام گرفت و معلولی که به واسطه ضریح 

شفا یافت... 
تمام طالهای ضریح هدیه 

مردم است/ گونی بافی
 به عشق سیدالشهدا»ع«

* به عنوان نخس�تین س�ؤال، 
درب�اره برخ�ی ش�ایعات مربوط به 
هزینه ساخت ضریح امام حسین»ع« 

و نحوه ساخت آن بگویید.
� همان ط��ور که اعض��ای محترم 
هیئت امنای ساخت ضریح مطهر اعالم 
کرده اند،  کل هزینه ساخت ضریح مطهر 
از مح��ل هدایا و نذور داوطلبانه محبان 
اهل بیت »ع« تأمین ش��ده و حتی یک 
ری��ال از اعتبارات دولت��ی و بیت المال 

هزینه نشده است.
ح��دود 118 کیلوگ��رم ط��ال در 
ساخت ضریح به کار رفته است که تمام 
آنها از زی��ورآالت اهدایی بانوان زینبی 
اس��ت، بدون اینکه حتی یک گرم طال 
خریداری شده باشد و نکته دیگر اینکه 
بخش اعظم هدایا و نذور توس��ط اقشار 
آسیب پذیر و دهک های پایین درآمدی 

جامعه تأمین شده است.
جالب است بدانید نمونه ای از این 
عشاق، بانوی محترمی است که اندوخته 
یک  ساله از دسترنج دوخت گونی به ازای 
هر گونی  100 تومان را پس انداز کرد و 
مبلغ 46 هزار و 400 تومان را به هیئت 
امنا تحویل داد. جالب تر اینکه پرسیده 
بود آیا امام حسین»ع« این هدیه ناقابل 

را از من پیرزن قبول می کند!؟
ضری�ح از  انتق�ال  در جری�ان 
ن�ذورات  و  هدای�ا  پذیرفت�ن 

خودداری کردیم
 * ه�دف از انتق�ال ش�هر به 
شهر ضریح جدید امام حسین»ع« 

چه بود؟
� هدف از انتقال شهر به شهر و آن  
هم صرفاً در تعدادی از شهرس��تان های 
واقع در مس��یر از قبل تعیین  شده برای 
خ��روج از ای��ران و ورود به خاک عراق، 
کار فرهنگی و ایجاد شور حسینی»ع« 
ب��ود و به همین دلیل، با تصمیم قطعی 
هیئت امنای محترم ساخت ضریح و با 
اطالع رسانی گسترده از دریافت هدایا و 

چرا ضریح جدید حرم امام حسین»ع« هوایی منتقل نشد؟

آقا فرموده بودند
 این ضریح باید با شکوه به عراق منتقل شود

اشاره:
 انتقال ضریح امام حسین»ع« از قم تا کربالی معال با اتفاقات 
عجیب، زیبا، شیرین، تکان دهنده و به یاد ماندنی فراوانی همراه 
بود که اکثر آنها همچنان ناگفته باقی مانده اند.از معلولی که به 
واسطه ضریح شفا گرفت تا کبوتر عاشقی که از ضریح دل نکند 

و زائر کربال شد.

* اتخاذ تصمیم هیئت امنای ساخت ضریح مطهر در انتقال 
شهر به  شهر در مسیر خروج از کشور بر اساس الهام و 
استنباط از فرمایش گهربار رهبر معظم انقالب در دیدار 

4 سال قبل با هیئت امنا بود،  ایشان فرمودند: »ان شاء اهلل 
این کار شیرین و زیبا را به انجام برسانید و باشکوه انتقال 
دهید«. به لطف الهی و حضور بی نظیر امت عاشورایی در 
صحنه، این شکوه و حماسه ماندگار و بی بدیل تحقق یافت.

* کل هزینه ساخت ضریح مطهر از محل هدایا 
و نذور داوطلبانه محبان اهل بیت »ع« تأمین 
شده و حتی یک ریال از اعتبارات دولتی و 

بیت المال هزینه نشده است.

*حدود 118 کیلوگرم 
طال در ساخت ضریح به 
کار رفته است که تمام 
آنها از زیورآالت اهدایی 
بانوان زینبی است، بدون 
اینکه حتی یک گرم طال 
خریداری شده باشد و 
نکته دیگر اینکه بخش 

اعظم هدایا و نذور توسط 
اقشار آسیب پذیر و 

دهک های پایین درآمدی 
جامعه تأمین شده است.

* آقای قنبری راننده کامیون حامل ضریح در بخش 
موتوری شهرداری قم مشغول به کار است، خودش 

تعریف می کرد که اوایل امسال در کربال حضور داشته 
و چون شنیده بود که قرار است در قم برای امام 

حسین»ع« ضریح بسازند، همانجا از امام حسین»ع« 
درخواست می کند که راننده ضریحش باشد.

جدید امام حسین»ع« به این شهر برود، 
با اینکه از ش��هر تهران به قم نزدیک تر 
بودند، اما هیئت امنا با توجه به محدویت 
بازه زمان��ی برای انتقال ضریح، موافقت 
نکردند، علت ای��ن بود که طرف عراقی 
طی قراردادی که با هیئت امنا داشتند، 
بای��د ضریح تا قبل از اول صفر به کربال 
می رسید، زیرا از 4 صفر پیاده روی مردم 
به سمت کربالی معال آغاز می شود، پس 
باید در انتق��ال ضریح به تقویم حرکت 
زمانی توجه می کردیم، به همین دلیل 
جمعیت قابل توجهی از اهالی شهرها و 
روستاهای کشور با مسافرت به شهرهای 
مس��یر انتقال از فیض زیارت و عزاداری 

در جوار ضریح جدید بهره مند شدند.
حتی برخی ش��هرهای در مسیر، 
مانند اهالی شهرهای زرندیه ساوه، توره 
در استان مرکزی، الیگودرز، دورود و ازنا، 
زاغه و پلدختر در استان لرستان، شادگان 
و مسجد سلیمان در استان خوزستان و 
تمامی بخش ها و روس��تاهای در مسیر، 
حتی با عمق مسافت بیش از 30 کیلومتر 
از جاده اصلی در کنار جاده های منتهی 
به مقصد، تجمع و با عزاداری و سینه زنی 
در انتظ��ار ضریح مطهر بودند، به عنوان 
مثال ش��هرهای ازنا،  الیگودرز و دورود و 
بخ��ش زاغه از 6 صب��ح تا بعد از ظهر و 
دارخوین و شادگان از 7 صبح تا 5 بامداد 

روز بعد چشم انتظار بودند.
چگونگی انتقال ضریح به »تهران«
ب�ه  ک�ه  داش�تید  *اش�اره 
درخواست ش�هرهای همجوار برای 
بردن ضریح پاسخ منفی دادید، پس 
چرا ش�هر تهران را انتخاب کردید، 
با توجه به اینکه در مس�یر حرکت 
کاروان سفینة النجاة  قرار نداشت؟

-  بله، تنها ش��هری که در مسیر 
نب��ود، ش��هر ته��ران ب��ود، ب��ه تب��ع 

حرک��ت کاروان از قم تا مرز ش��لمچه 
بود که باید از مس��یر اس��تان مرکزی، 
لرستان و خوزستان صورت می گرفت، اما 
دوستان در این قضیه یک دید واقع بینانه 
داش��تند که در عمل هم تشویق شد و 
آن اینکه واقعی��ت غیر قاب��ل انکار این 
بود، اگ��ر نبود نهضت الهی حضرت امام 
خمینی و فداکاری ایثارگران و شهدای 
عزی��ز، ای��ن گونه ملت ای��ران پایدار و 
سرافراز باقی نمی ماند، بنابراین تصمیم 
گرفتیم که تجلیل زیبایی از نقش امام 
خمینی»ره« در انقالب اسالمی در کنار 

مزار شهدا انجام دهیم.
علت انتقال زمینی ضریح/ 

سفارش رهبر انقالب به هیئت 
امنای ساخت ضریح

* ب�رای انتق�ال ضریح جدید 
چرا  از طریق هوایی اقدام نکردید، 
علت انتخاب راه زمینی برای انتقال 

ضریح چه بود؟
� ح��دود 70 درص��د از قطعات و 
بخش ه��ای ضریح مطهر قباًل به صورت 
هوایی به نجف  اشرف و سپس به کربالی 
مع��ال انتقال یافت��ه و تحوی��ل متولی 
محترم آستان مقدس حضرت اباعبداهلل 

الحسین»ع« شده بود.
اتخاذ تصمیم هیئت امنای ساخت 
ضریح مطهر در انتقال ش��هر به  شهر در 
مس��یر خروج از کشور بر اساس الهام و 
استنباط از فرمایش گهربار رهبر معظم 
انقالب در دیدار 4 س��ال قبل با هیئت 
امنا بود،  ایشان فرمودند: »ان شاء اهلل این 
کار ش��یرین و زیبا را به انجام برسانید و 

باش��کوه انتقال دهید«. به لطف الهی و 
حضور بی نظیر امت عاشورایی در صحنه، 
این ش��کوه و حماسه ماندگار و بی بدیل 

تحقق یافت.
 ماجرای انتخاب شهر قم برای 
ساخت ضریح امام حسین»ع«

* ب�ا توجه به اینکه اصفهان از 
هنرمندان مشهوری بهره مند است 
و مس�یر نزدیک تری ه�م به عراق 
محسوب می شود، چرا شهر قم برای 

ساخت ضریح انتخاب شد؟ 
-  جمع��ی از دوس��تان از ابت��دا 
پیگیر بودند، ناگفت��ه نماند که از قبل 
کش��ورهای دیگر هم متقاضی ساخت 
ضریح بودند که با عنایت ویژه حضرت 
آیت اهلل سید علی سیستانی این افتخار 
نصیب تش��یع و ایران اسالمی شد و به 
تبع نماینده آیت اهلل سیس��تانی در قم 

عهده دار این امر شد.
بح��ث  وج��ه  هی��چ  ب��ه  البت��ه 
انحصارطلبی مط��رح نبود و تنها محل 
کارگاه در ق��م بود، ضم��ن اینکه فقط 

هیئت امنای س��اخت ضری��ح از اهالی 
شهر قم بودند، اما در بخش های مختلف 
از هنرمن��دان اصفهانی، ش��یرازی و ... 

استفاده شده است.
همچنی��ن جمع آوری وجوه نیز از 
سراس��ر ای��ران ص��ورت می گرفت که 
هیئت امنا س��عی کردند با حفظ شئون 
و به ص��ورت محدود، ای��ن جمع آوری 
وج��وه را انجام دهن��د، به طوری که در 
ی��ک مرحله وج��وه دریافت می ش��د و 
پ��س از هزینه کردن تمام آنها، بار دیگر 
برای دریافت، هیئت امنا اعالم آمادگی 
می کردند ت��ا پولی اضافه نیاید و از نظر 

شرعی دچار مشکل نشوند.
انتقال ضریح 6 روز بیش�تر از 

پیش بینی طول کشید
* آیا از ابت�دا تا انتهای انتقال 
ضری�ح برنا مه ری�زی ش�ده ب�ود یا 
بر اس�اس اس�تقبال م�ردم و نحوه 
طی کردن مس�یر، برنامه ای منعطف 

داشتید؟
� قطعاً چنی��ن کار عظیمی بدون 
برنامه نمی شود. ضمن اینکه با توجه به 
آغ��از پیاده روی های اربعین از هفته اول 
صفر، طرف عراقی از ما خواس��ته بود تا 
قبل از آغاز ماه صفر ضریح را منتقل کنیم 
تا تأمین امنیت آن در عراق  آس��ان تر 
باشد. با توجه به این محدودیت زمانی، ما 
برای حداکثر 12 روز برنامه ریزی کردیم 
که البته استقبال غیر قابل وصف مردم 
باعث شد این انتقال 18 روز طول بکشد.
ب��ه معن��ای واقعی کلم��ه و بدون 

هیچ گونه مبالغ��ه و گزافه، حضور توده 
مردم بس��یار حماس��ی، توأم با اشک و 
سوز و آه، سینه زنی و شعارهای لبیک یا 
حسین»ع« و بی نظیر در تاریخ بود و با 
هیچ راهپیمایی و مراسمی قابل مقایسه 

نبوده و نیست.
به عنوان مثال، مدت زمان حرکت 
کاروان از اراک تا خرم آباد 30 س��اعت، 
از شوش��تر تا اهواز 29 س��اعت، آبادان 
تا خرمش��هر حدود 14 ساعت، اهواز تا 
ک��وت  عبداهلل )فاصل��ه 13 کیلومتری( 
10 س��اعت، اهواز تا سه راهی دارخوین 
23 س��اعت و از مسجد جامع خرمشهر 

تا شلمچه 12 ساعت طول کشید.
پاس�خ مراجع به شبهات پیرامون 

قداست ضریح جدید
 امام حسین»ع«

*قبل از حرکت کاروان ضریح 
تب�رک  در  برخ�ی  حس�ینی»ع« 
جستن به ضریح ش�بهه کردند )با 
توجه به اینکه هنوز به کربالی معال 
نرس�یده و نصب نش�ده است(، در 

این راس�تا چ�ه اقدام هایی صورت 
گرف�ت و نظر مراجع عظ�ام درباره 

این موضوع چه بود؟
� مقاله اهانت آمیز روزنامه جمهوری 
تداعی کننده مقاله روزنامه اطالعات در 
س��ال 1356 )به قلم رشیدی مطلق( در 
اهان��ت به حضرت امام اس��ت که قطعاً 
و  وهن آل��ود  عب��ارات  تنظیم  کنن��ده 
مش��مئز  کننده و حتی هیئت تحریریه 
و مدیرمس��ئول روزنامه ب��ه دلیل اجازه 
چاپ مطالب در برگیرنده ادبیات وهابیت 
و س��لفی ها و نادیده گرفتن واقعیت غیر 
قابل انکار عشق حسینی»ع« و حماسه 
بی نظیر خلق ش��ده در استقبال و بدرقه 
ضریح مطهر، گناه نابخشودنی را مرتکب 
شده اند و مهم تر  اینکه نابخردانه به جای 
عذرخواه��ی و جبران عم��ل ننگین، بار 
دیگر منتقدان را افراد سیاسی و نظامی 
معرفی کردند و مردم را تشکر کنندگان 

از آن مقاله وقیحانه!
صفت و به عبارتی پسوند »مطهر« و 
»مقدس« دقیقاً برگرفته از بیانات صریح 
و ارزشمند حضرات آیات و مراجع عظام 
تقلی��د در حین بازدی��د و زیارت ضریح 
مطهر هست که به عنوان مثال به چند 

نمونه از این عبارات اشاره می کنم:
 حضرت آیت اهلل صافی  گلپایگانی: 
»در این ضری��ح، اعجاز و کرامت نهفته 
اس��ت و اینکه مردم با این احساس��ات 
و عالقه ش��دید نس��بت ب��ه این ضریح 
مطهر ابراز عالقه می کنند، تعظیم شعایر 

اهل بیت»ع« و از اسرار الهی است«.
حضرت  آیت اهلل مکارم  ش��یرازی: 
»برخ��ی اف��راد از روی ناآگاه��ی و ی��ا 
مغرضانه س��ؤالی مطرح می کنند مبنی 
ب��ر اینکه ای��ن ضریح از مق��داری طال، 
نقره، سنگ های قیمتی و کتیبه تشکیل 
ش��ده اس��ت چرا هنوز با اینکه به کربال 
نرفته و نصب نش��ده اس��ت مردم به آن 

اهمیت می دهند و به زیارتش می آیند و 
اشک شان جاری می شود؟ این افراد یک 
نکته را فراموش کرده اند و آن این است 
که نام امام حسین»ع« روی این ضریح 
اس��ت و همین نام است که به مقداری 
طال و نقره ارزش داده است و گرنه همه 
جا طال و نقره وجود دارد، مردم وقتی به 
زیارت این ضریح می آیند به یاد می آورند 
ک��ه این ضریح مطهر متعلق به حضرت 
سیدالش��هدا»ع« است و قرار است روی 
مضجع ش��ریف اباعبداهلل الحسین »ع« 
نصب ش��ود، به همین دلیل برای آن ها 

ارزشمند است«
همچنی��ن حضور پر خیر و برکت 
مراجع تقلید آیات عظام صافی گلپایگانی، 
نوری  همدانی، مکارم  شیرازی، شبیری  
زنجان��ی، عل��وی  گرگان��ی، س��بحانی، 
اردبیلی، هاش��می  شاهرودی،  موسوی  
ج��وادی  آملی و حض��رات آیات جنتی، 
مصباح  یزدی، ملکوتی، حائری، حسینی 
 بوشهری، سعیدی و ... در کارگاه ساخت 
و زیارت قبل از انتقال ضریح  مطهر 
بهترین گواه بر اصالت دینی منطبق 
با فرهنگ اصیل عاش��ورایی کاروان 

سفینة النجاة  است.
 راننده کامیون ضریح چه حاجتی از 

امام حسین»ع« گرفت
* هفته گذش�ته مصاحبه ای با 
»محمدرضا قنب�ری« راننده تریلی 
حامل ضریح داشتیم که بسیار جالب 
بود. ایشان می گفت به هیچ وجه از 
انتخابش برای این کار متعجب نشده، 
چون قباًل آن را از امام حسین»ع« 
طلب کرده اس�ت. چه شد که میان 
همه شرکت های پیش�نهاد دهنده 
و تریلی های پیشرفته تر، این تریلی 

انتخاب شد؟
� حض��ور همه دوس��تان، هیئت 

امن��ا، مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران به 
اراده خودش��ان نبود و هم��ه به نوعی 
انتخاب شده بودند. آقای قنبری هم در 
بخش موتوری شهرداری قم مشغول به 
کار اس��ت، خ��ودش تعری��ف می ک��رد 
که اوایل امسال در کربال حضور داشته 
و چون ش��نیده بود که قرار است در قم 
برای امام حس��ین»ع« ضریح بس��ازند، 
همان جا از امام حسین»ع« درخواست 

می کند که راننده ضریحش باشد.
* تریلی فقط همین یک راننده 

را داشت؟
� بله، حتی شاگرد یا راننده دیگری 
نب��ود و جالب اینکه آقای قنبری گاهی 
در شبانه روز بیش تر از 18 ساعت پشت 
فرمان بود و اصال احس��اس خس��تگی 
نمی کرد. حس��اب کنید آن 18 ساعت 
چه فشاری به راننده می آورد، مخصوصا 
که مرتباً باید کالچ و ترمز گرفت و مثاًل 
در 10 س��اعت، کمتر  از 20 کیلومتر را 

طی کرد.
* کنجکاویم بدانیم این تریلی 
برای سوختگیری با آن هیبت چگونه 

وارد پمپ بنزین می شد.
� ب��ا آن جمعی��ت مش��تاق ب��ه 
کاری  چنی��ن  ام��کان  وج��ه  هی��چ 
فراه��م نب��ود و س��وختگیری به کمک 
مسئوالن شهرستان های محل توقف و 

به صورت اختصاصی انجام می شد.
* ب�رای انتق�ال ضری�ح  آی�ا 
تغییراتی ه�م در تریلی یا کفی آن 

صورت دادید؟
� بل��ه، طبیعتاً ب��رای حفظ جان 
زوار، دور ت��ا دور کف��ی را ت��ا فاصل��ه 
10 س��انتی متری زمین ب��ا ورق فلزی  
پوش��اندیم تا خدای ناکرده کس��ی زیر 
چرخ ماش��ین نرود. البت��ه این امر برای 
چرخ های جلو غیرممکن بود و یک مورد 
حادثه هم داش��تیم که به خیر گذشت. 

باالی کفی هم تدابیری اندیش��یده شد 
و جوش��کاری هایی صورت گرفت، خود 
ضریح هم با شیشه ضد گلوله )به دلیل 

مقاومت بسیار زیاد( محافظت شد.
ضریح سال ها در قم بود، اما باز هم 
مراسم وداع 10 ساعت طول کشید

*هنگامی که ق�رار بود ضریح 
جدید امام حس�ین»ع« از شهر قم 
به س�وی تهران رهسپار شود، حال 
و هوای مردم قم به چه صورت بود؟
-ب��ا وجود اینکه مردم ش��ریف و 
اباعبداهلل الحسین»ع«  حضرت  عاشقان 
در شهر مقدس قم بیش از چهار سال، 
از مراحل س��اخت ضری��ح مطهر دیدن 
می کردند و به مدت 15 روز قبل از تاریخ 
انتقال توفیق زیارت آن نصیبشان شده 
بود، باز هم در روز بدرقه با وجود هوای 
س��رد و باران��ی و ب��ا س��وز و آه به طرز 
باش��کوهی در مراس��م بدرق��ه حضور 
داشتند و این مراس��م به یاد ماندنی از 
9 صب��ح تا حدود 6 بعد از ظهر به طول 
انجامید و جم��ع قابل توجهی عالوه بر 
عوارض��ی آزادراه قم- تهران تا کیلومتر 
30، ضری��ح را همراهی کردند. به دلیل 
خطرناک بودن حضور مردم در آزادراه با 
خواهش و تمنای بسیار از آنها خواستیم 

به شهر برگردند.
کبوتر عاشقی که زائر کربال شد

در هن��گام خ��روج کاروان از قم و 
فاصله حدود یکصد متری ضریح، توسط 
یکی از بدرقه کنن��دگان و از داخل یک 
خودرو تعدادی کبوتر به پرواز در آمدند 
و 2 روز بع��د در حال پاکس��ازی اطراف 
خودروی حامل ضری��ح مطهر در حرم 
امام خمینی و بازسازی سازه پیرامونی، 
 یک��ی از کبوترها در حد فاصل ضریح و 
کفی تریلر مش��اهده ش��د که تالش ما 
برای به پرواز درآمدنش، بی نتیجه ماند. 

انگار دلش نمی خواس��ت ضریح را ترک 
کند و نهایتاً این کبوتر عاشق هم بعد از 

حدود 18 روز زائر کربال شد.
* پس در طول سفر حواستان 

به آن بود؟
� بل��ه، پس از اینکه فهمیدیم این 
کبوتر نمی خواهد از ما جدا شود، برایش 
آب و دان��ه مهیا می کردیم. بس��یاری از 
کسانی هم که توفیق حضور روی تریلی 
و کنار ضریح را داش��تند، از این کبوتر 
فیلم و عکس می گرفتند، واقعا جالب بود.
دختر سه س�اله ای که بهانه ضریح 

را گرفت
* از حضور مردم در شهرهای 
مختلف برای استقبال و بدرقه ضریح 

خاطراتی نقل می کنید؟ 
-در س��اوه در بدو ورود از آزادراه و 
در حالی که هنوز جمعیت متراکم نشده 
بود اعضای کاروان خودرو پژویی را رؤیت 
کردن��د که آقا و خان��م در صندلی های 
جل��و و  طفلی حدوداً 2 تا 3 س��اله در 
صندلی عقب چس��بیده به شیشه و رو 
به ضریح مطهر آن  چنان گریه و بی تابی 
می ک��رد که توجه اعض��ای کاروان را به 
خ��ود معطوف و به واق��ع متأثر کرد. با 
اس��تفاده از سیس��تم صوتی از پدر این 
طفل معصوم خواس��تم کودک را به ما 
بده��د تا کنار ضریح ببریم. ... به محض 
در آغوش گرفتن کودک و انتقال آن به 
داخل ضریح مطهر، آرام گرفت و با ادب 
وصف ناپذیری ضریح مطهر را بوس��ید، 

بدون اینکه احساس غریبی از محیط و 
اطرافیان غریبه به او دست داده باشد و 
ب��ا وجود اینکه مدت قابل توجهی طول 
کشید تا پدر او از البه الی جمعیت کثیر 
اس��تقبال کنندگان برای تحویل گرفتن 
فرزن��دش به خ��ودروی حام��ل ضریح 
مراجعه کند، هیچ گونه بی تابی نمی کرد 
و پس از تحویل به پدر نیز تا مسافت قابل 
توجهی با نگاه صرف به ضریح و با تکان 
دادن دس��ت اوج ادب و عشق درونی را 

به نمایش گذاشت.
باشکوه ترین نماز جمعه

 در تاریخ اراک
با وج��ود اینکه ب��ا مالحظه اولیه 

مطهر می دوید.
مراسم استقبال بروجردی ها 

18 ساعت طول کشید
مردم پرشور و حماسی بروجرد از 
حدود 20 کیلومتری ش��هر به استقبال 
کاروان آم��ده بودن��د و خرم آبادی های 
عاش��ورایی از 8 صبح ت��ا 2 بامداد روز 
بعد به صورت بسیار فشرده و شورانگیز 
در خیابان ها به عزاداری مشغول بودند 
و ورود کاروان ب��ه مح��ل اس��تقرار ب��ا 
مش��کل جدی ناش��ی از تراکم عاشقان 
اباعبداهلل الحس��ین»ع« مواج��ه ب��ود و 
علی رغم 18 س��اعت حضور در مراسم 
استقبال و زیارت و عزاداری تا صبح روز 
بعد، مراسم بدرقه نیز از ساعت 9 صبح 
تا حدود 4 بعد از ظهر به طول انجامید.

معلولی که به واسطه ضریح
 شفا می گیرد

حدود س��اعت 4 بامداد فردی به 
کاروان مراجعه و خبر شفا گرفتن فرزند 
معل��ول خود را اعالم کرد، به طوری که 
اظهار داش��ت به دلیل دور افتاده بودن 
روس��تا با موتور به سمت مسیر کاروان 
حرکت کردم و در وسط راه موتور خراب 
شد، به ناچار در یکی از روستاهای مسیر 
موت��ور را ره��ا کردم و با پ��ای پیاده به 
سمت جاده راه افتادم و همراه با کاروان 
تا بروجرد حرکت و ذکر توس��ل و راز و 
نیاز داشتم که اواخر شب در برگشت به 
روستا متوجه شدم که فرزند معلولم شفا 
گرفته و اص��رار می کرد: »بابا برو همان 

نذورات بعد از ساخت ضریح و در مسیر 
انتقال، مؤکداً خودداری به عمل آمد.

*چرا شهرهای دیگری را برای 
انتقال ضری�ح انتخاب نکردید؟ 
ب�ا اینکه ش�هرهایی نزدیک به 
مسیر هم خواستار ورود کاروان 

سفینة النجاة بودند. 
مجدانه  وجود پیگیری ه��ای  و با 
ائمه جمع��ه و دیگر مس��ئوالن، اجابت 
درخواست دیگر استان ها و شهرستان ها 
برای انتق��ال و توقف کوتاه مدت ضریح 
مطهر و بهره مند ش��دن هموطنان عزیز 
از ای��ن فض��ای عطرآگی��ن و معن��وی 
میس��ر نش��د، به طور مثال مردم شهر 
ضریح  داش��تند،  کاش��ان خیلی اصرار 

جایی که بودی!« بنابراین مجدداً خود را 
به کاروان رسانده بود.

مأموریت عجیب خودروی آتش نشانی
در حد فاصل بروجرد به خرم آباد 
با هدف انحراف مسیر کاروان و ورود به 
زاغه که اهالی پرش��ور آن بدون اینکه 
مقصد کاروان بوده باش��د، س��اعت ها 
چش��م انتظار بودند با استفاده از یک  
دستگاه ماشین آتش نشانی مسیر اصلی 
را مس��دود کردند و با وجود دس��تور 
اس��تاندار و پیگیری مدیرکل حراست 
اس��تانداری و اعالم مکرر از سیس��تم 
ص��وت، راننده حاضر به ترک خودرو و 
ترک محل نشد، زیرا اظهار می کرد در 
این  ص��ورت مردم به دلیل دلدادگی و 
بی تابی برای توفیق زیارت ضریح مطهر 
مرا خواهند کشت، ولی قطعاً استاندار 
و دیگر مسئوالن چنین نخواهند کرد!

توقف و عزاداری 48 ساعته اهوازی ها 
کنار ضریح امام حسین»ع«

ک��م  ا متر جمعی��ت  ل  ط��و
استقبال کنندگان در اهواز 21 کیلومتر 
بود که با وجود دو شبانه روز استقرار در 
مجاورت مصالی امام خمینی و عزاداری، 
ب��از هم در هنگام خروج به دلیل کثرت 
جمعی��ت فاصله اهواز ت��ا کوت عبداهلل 
که در واقع مس��یر پیوس��ته و وصل به 
خیابان های اصلی ش��هر اهواز است از 6 
صبح تا حدود 4 بعد از ظهر طول کشید.
حضور 10 ساعته نماینده ولی  فقیه 

در خوزستان در مراسم بدرقه
استانداران و نمایندگان ولی فقیه 
در اس��تان های مرک��زی، لرس��تان و 
خوزس��تان از ب��دو ورود ت��ا خروج با 
حضور در جوار ضریح مطهر کاروان را 
همراه��ی کردند که با در نظر گرفتن 
وضعیت جس��مانی، مسائل امنیتی و 
کهولت س��نی، حضور آیت اهلل س��ید 
محمد علی موسوی  جزایری نماینده 
ولی  فقیه در خوزس��تان در مدت 10 
ساعته مسیر اهواز – کوت  عبداهلل و با 
حضور بیش از 5 س��اعته در بدو ورود 

به اهواز قابل تأمل و درس آموز بود.
گل و الی نیز مانع زیارت

ضریح نمی شود
- در یک��ی از روس��تاهای منتهی 
به جاده اصلی آبادان به دلیل بارندگی، 
شرایط به گونه ای بود که اهالی بخصوص 
بانوان زینبی در گل فرو رفته و توان راه 
رفتن را نداشتند، بنابراین در صحنه ای 
مان��دگار این گونه رؤیت و تصویربرداری 
ش��د که به کمک دس��ت ها ابتدا یک پا 
را از گل و الی بلند کرده و یک قدم به 
جل��و ق��رار داده و در گل فرو می رفت و 

سپس پای دیگر را و ... .
ماجرای گیر کردن گردن جوان 22 
ساله آبادانی زیر خودرو حامل ضریح 

و زنده ماندن او
-در ورودی ش��هر آب��ادان جوانی 
ح��دود 22 س��اله در حالی که با تالش 
و س��ماجت از حلقه حفاظتی ش��دید 
عب��ور کرده و خ��ود را به خودرو حامل 
ضریح مطهر رس��اند، ناگه��ان از ناحیه 
کتف و گردن زیر چرخ جلوی س��مت 
راننده تریلر نقش بر زمین شد که همه 
اطرافیان را متأثر کرد و خون به صورت 
غیرع��ادی از گوش��ش ف��وران می کرد 
و زمین از خونش رنگین ش��ده بود، اما 
خوشبختانه ش��امگاه همان روز مطلع 
ش��دیم که این جوان فوت نکرده و در 

بیمارستان بستری است.
تراکم جمعیت بدرقه کنندگان از 
آبادان و اس��تقبال  کنندگان خرمشهر 
به ح��دی بود که از آبادان تا مس��جد 
جامع این شهر، جمعیت بسیار فشرده 
و متص��ل به هم بود. از مس��جد جامع 
خرمشهر تا شلمچه هم طول جمعیت 

متراکم حدود 10 کیلومتر بود.
خراب ش�دن تریلی حام�ل ضریح 

نزدیک روستای سادات!
جالب اس��ت بدانید در مس��یر 
کوت  عبداهلل تا س��ه راهی دارخوین، 
تصمی��م قطعی بر ع��دم توقف بود، 
ه��ر چند که بعض��ی از اهالی اصرار 
بر توقف کنار روس��تایی داشتند که 
هم��ه اهال��ی آن از س��ادات محترم 
هس��تند. با وجود اصرار زیاد، باز هم 
تصمیم مس��ئوالن بر عدم توقف بود 
تا زمان بندی در انتقال ضریح رعایت 
ش��ود اما در کمال ناباوری، خودروی 
حامل ضریح مطهر دچار خرابی یک 
س��اعت و نیمه ش��د، آن  هم دقیقاً 

نزدیک روستای مورد نظر!
خنثی ش�دن تالش چندین س�اله 

وهابیت در خوزستان 
 * از شهرهای استان خوزستان 
ن�ام بردید. ظاهراً ب�ه برکت حضور 
ضری�ح سیدالش�هدا»ع« در ای�ن 
استان، چندین سال تالش وهابی ها 
ب�رای هجمه ب�ه اعتقادات ش�یعی 

بی اثر شد...
� دقیق��اً! از جمل��ه آث��ار و برکات 
مان��دگار حض��ور بی نظی��ر حماس��ی و 
عاشورایی محبان اهل بیت»ع« در مراسم، 
دره��م پیچیدن طومار ننگین س��ال ها 
فعالی��ت و س��رمایه گذاری وهابی��ت در 
استان  خوزستان بود که مردم عاشورایی 
خوزس��تان بطالن این نوع فعالیت های 

کینه توزانه را به رخ جهانیان کشیدند.
* ب�ا تش�کر از وقت�ی ک�ه در 
اختی�ار م�ا ق�رار دادید. ج�ا دارد 
در پای�ان از ط�رف هم�ه م�ردم و 
دوس�تداران اهل بیت»ع« به ش�ما 
خ�دا ق�وت بگوییم ک�ه کار انتقال 
ضریح سیدالش�هدا»ع« را با شکوه 
تم�ام انج�ام دادید. ان ش�اءاهلل که 

مأجور باشید.
� بنده هم از ش��ما تشکر می کنم. 
ما فقط واس��طه بودیم وهم��ه کارها با 
عنایت ویژه آقا امام حس��ین»ع« انجام 
شد. ان ش��اءاهلل نایب الزیاره شما و همه 

مردم در کربالی معال هستیم.
 
 

زم��ان ورود احتمالی به اراک و تصمیم 
قبلی بر اس��تقرار در مصال، مس��ئوالن 
دغدغه تحت الش��عاع ق��رار گرفتن نماز 
عبادی- سیاسی جمعه را داشتند، ولی 
اوالً از ورودی شهر اراک تا مصال به دلیل 
تراک��م غیر قابل توصیف جمعیت بیش 
از 5 س��اعت طول کش��ید )از 10 صبح 
ت��ا حدود 4 بعد از ظهر(و ثانیاً  یکی از با 
شکوه ترین نمازهای جمعه اراک با نظم 

خاصی برگزار شد.
یا حسین گویی 27 کیلومتری 

خانم بروجردی
پیرمرد راکب موتور و همسرش از 
حوالی زالیان تا بروجرد را در هوای سرد 
به طوری که خانم با دو دست به سرزنان 
و یا حسین گویان و مرد در ترافیک بسیار 
سنگین و خطرناک با کثرت موتورسواران 
و خودروهای در حال تردد، با یک دست 
ب��ه فرمان موت��ور و با دس��ت دیگر به 
س��رزنان و گریه های بی تابانه کاروان را 

همراهی کرد.
-خان��م محجبه ای با پای برهنه و 
حسین حسین گویان و گریه کنان بیش 
از 27 کیلومتر در مس��یر بروجرد همراه 
کاروان دوید و س��اعت 4 بامداد روز بعد 
با همان حالت و پرچم بزرگ اختصاصی 
هیئت مذهبی به دس��ت در کنار ضریح 
مطهر حضور یافت و با اش��ک و سوز آن 

را بدرقه کرد.
ابراز عالقه به حسین، به ظاهر افراد 

ربطی ندارد
جوان��ان و دخت��ر خانم  های��ی که  
براس��اس ظواه��ر، پوش��ش مناس��بی 
نداشتند، ولی کیلومترها کفش به دست 
یا پا برهنه، گریه کنان و یا حسین گویان 
کاروان را اس��تقبال و بدرق��ه می کردند 
که در یک مورد ش��خصی بیش از چهار 
کیلومتر پشت سر خودروی حامل ضریح 
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