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 و منطقه قدرت نمایی پر هزینه خامنه ای در عراق

اقتصاد ایران همچنان گرفتار رکود تورمی، بزرگترین تحریم های طول تاریخ و فساد و رانت خواری 

در این شرایط سخت که میلیون ها ایرانی اسیر فقر و فالکت اند، صدها میلیارد تومان از بودجه سال . است

 هللا آیت"رجوع شود به مقاله )علمیه و دیگر نهادهای مذهبی اختصاص یافته استآینده کشور به حوزه های 

 "(.«مردم» نگران   نه و ،«خود و روحانیت» نگران   ای؛ خامنه

به جای بستن کمربندها و بسیج ملی حول توسعه و سرمایه گذاری در زیرساخت ها که به کاهش تورم و 

حوزه های دینی، روحانیت و سرمایه های ملی صرف بیکاری و افزایش رشد اقتصادی منتهی شود، 

 .قدرت نمایی منطقه ای از طریق مذهب می شود

 ۰۲ روی پیاده"رجوع شود به مقاله های )این مدعا است راهپیمایی میلیونی اربعین سال جاری شاهد زنده

"(. اربعین رزمایش نظامی؛ نمایش مذهبی، نمایش"و " ناموجه های هزینه و قدرت جنگ: اربعین میلیونی

در این نکته شکی وجود ندارد که همان گونه که در این شرایط سخت گروهی با سفرهای تفریحی پر خرج 

سرمایه های کشور را به جیب دیگر کشورها می ریزند، میلیون ها تن از مردم نیز ...به اروپا و آمریکا و

 .کرده و هزینه های آن را متقبل شوندحاضرند برای باورهای مذهبی خود سفر 

اما آنان که از مسائل و مشکالت اجتماعی تلخ جامعه اطالع دارند، و آنان که می دانند که در صورت 

تداوم تحریم ها چه آینده هولناکی در برابر مردم ایران قرار دارد، باید مردم را تشویق به کار و سرمایه 

تبیین  تستانی و روح سرمایه داریواخالق پردی که ماکس وبر در یعنی چیزی شبیه فراین. گذاری کنند

 . کرده است

 توسط ایران بازسازی قبر ائمه در عراق

پیرو تشکیل این ستاد . گردید تشکیل ۲۸۳۰ سال دردر عراق " ستاد بازسازی عتبات عالیات"

 مذهبی اماکن و عالیات عتبات بازسازی"وظیفه این ستاد، . بوده است" رهنمودهای مقام معظم رهبری"

 انسان فعالیتهای و عمرانی بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، علمی، خدمات انجام و کشورها دیگر و عراق

 دولتی های سازمان از نهداوطلبا مالی های کمک"منابع مالی و دارایی های ستاد، از ". باشد می دوستانه

 .شود می تأمین" خیّر اشخاص سایر و دولتی غیر و

 این بر غربت غبار و گرد واقعا  "به روایت رئیس ستاد، وقتی ایران کار بازسازی عتبات را آغاز می کند، 

... قطع برق، کمبود آب، تخریب بسیاری از اماکن، وضعیت بد بهداشتی، و ."بود مشهود کامال   مطهر قبور

 :شده و در حال انجام استدر سه مرحله انجام  تاکنون  کار بازسازی. برخی از ویژگی های آن دوره اند

 اندازی راه هواساز، های سیستم ایجاد آب، مشکل رفع: سال ۰-۸اقدامات ترمیمی ظرف  :مرحله اول

 .نظافت و فرش تهیه همچنین و روشنایی، صوتی، های سیستم
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 به را زیارتی فضای که ابوطالب رواق و صحن ساختساخت حسینیه حیدری در نجف،  :دوم مرحله

 .سجاد امام بیمارستان و سیدالشهدا خدماتی مجتمع ساخت ،کربال حرم کاری سنگ ،داد افزایش برابر چهار

 ظرفیت که صفوی مسجد توسعه و ،اصلی صحنسنگ کاری   ،کاظمین مطهر گنبدهای طالی تعویض

 و داخل کاری سنگ گنبد، کاری طال کاری، آیینه نیز سامرا در. برابر افزایش داد 5پذیرش زوار را به 

 .انجام شد ایوانها مرمت

 فضای کهاجرای بزرگترین پروژه عمرانی ستاد در نجف : طرح های توسعه ای بزرگ :مرحله سوم

صحن حرم، فاطمه زهرا نام گذاری  ،در طرح جدید. دهد می توسعه شدت به را علی حضرت حرم زیارتی

 ۰۲  مساحت به حرم این های فرش طراحی. هزار متر مربع است  ۰۰۲مساحت آن حدود . شده است

 .دیگر پروژه این مرحله است احداث صحن حضرت زینب در کربال .است شده انجام مربع مترهزار 

 اتمام با و شده آغاز  ۳۸ سال از ،است فعلی ضریح مشابه آن ابعاد کهحضرت عباس،   ضریح ساخت کار

 مراحل در ماسوره، گوی و بدنه های گلدانی ها، پنجره های لچکی قبیل از شده قلمزنی مختلف قطعات ساخت

 این ساخت در. شود جایگزین و شده تکمیل جاری سال پایان تا رود می انتظار و دارد قرار ساخت پایانی

 استفاده ۰۱ عیار با طال و ۸۸۸عیار با نقره از آن شدن کدر از جلوگیری جهت دارد پنجره  ۲۱ که ضریح

 .است شده

 ۱طالکاری"  ،("ع)اباعبدهللا حرم های ستون الغرسازی و گنبد ترفیع": طرح های آینده :هارممرحله چ

 پروژه اجرای در مشارکت و طراحی" ،"القبله باب و القریش باب بازسازی" و" کاظمین حرم گلدسته

 و کوچک دارالضیافه" ،"رضا امام صحن  پروژه اجرای و طراحی" همچنین و" الزمان صاحب صحن

 کاظمین، در" جواد امام و کاظم امام حرم غربی و شرقی مسقف پروژه تکمیل" و" درمانگاه" ،"بزرگ

 ... و" مداین در فارسی سلمان حرم بازسازی" سامرا در" عسکرین امامین حرم توسعه های طرح اجرای"

توجیه مسئوالن ایرانی برای این همه هزینه این است که همه عتبات ائمه اطهار در عراق توسط مردم و 

 :سه طرح دیگر ستاد به شرح زیر است. دولت ایران در طول تاریخ ساخته شده اند

  .است رسیده برداری بهره به ۸۲ سال ازکه  کربال در واقع زهرا حضرت اقامتی مجتمعساخت 

 ۲۱ و محوطه مربع متر هزار ۰۲ حدود با الشهدا سید ساخت حال در درمانی و رفاهی اقامتی، پروژه

 .  بنا زیر مربع متر هزار

 هدف با وسعت مربع متر هزار ۲۶۲ با کربال در زینب حضرت نام به جدیدی صحن ساخت پروژه

 . است اقدام دست در حسین امام حرم زیارتی فضای گسترش

 رقابت ایران و عربستان سعودی بر سر اسالم
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جمهوری اسالمی، بخشی از جنگ قدرت ایران " اسالم شیعی"خاندان آل سعود و " اسالم وهابی" رقابت

دو میلیونی در برابر تجمع سال جاری میلیونی اربعین چند راهپیمایی و تجمع . و عربستان سعودی است

 .بخشی از نمایش قدرت بود حج

عربستان سعودی در حال گسترش . مذهبی کشیده است اکندین، به ساختن اماز طریق نمایش قدرت  اینک

 .جمهوری اسالمی هم طرح های بزرگتری را پیگیری می کند .است مسجدالحرام

به همراه چمران و تعدادی از اساتید  ،تهران شهر اسالمی شورای عمران کمیته رییساخیرا  شاکری، 

پس از بازگشت . ، به عراق سفر کرده اند نجف در زهرا حضرت صحندانشگاه امیرکبیر، جهت بازدید 

که  گفته استدر عراق، "  ستاد بازسازی عتبات عالیات"فعالیت های گسترده از سفر،  شاکری در مورد 

 . هیچ صحنی به نام حضرت زهرا در جهان ثبت نیست

بزرگترین "طبقه ، 4هزار متر مربع زیربنا و یک ساختمان  ۰۰۲ساختن صحن حضرت زهرا، با حدود 

 توسعه حتی:"او تأکید می کند که. خواهد بود" مجموعه صحن و سرای زیارتی در جهان اسالم

مطابق پیش بینی، این پروژه تا پایان سال ". نیست آن اندازه به زیربنایی سطوح نظر از نیز مسجدالحرام

 .به بهره برداری خواهد رسید ۲۸۸۱

به  .نام گذاری این صحن به نام حضرت زهرا به تأیید آیت هللا سیستانی و آیت هللا خامنه ای رسیده است

طرح در حال انجام صحن حضرت زهرا " همه نیروهای متخصص، مدیران و کارگران"گفته شاکری، 

 .هستند" ایرانی"

 و داده اسکان و غذا نفر هزار ۸۲ حدود به روزانه صحن دراین اربعین، میلیونی راهپیمایی مراسم ایام در

 .شد می داده کاناس صحن محوطه و ها ساختمان در نفر هزار ۰۲ از بیش حداقل ها شب

 متر هزار ۲۰ فقط و زیربنا مربع متر هزار ۰۰۲ حدود با زهرا حضرت صحن ساختن هزینه :پرسش

  .است کرده هزینه عراق در ایران که است کالنی های بودجه از یکی این است؟ چقدر فرش مربع

، درآمدهای این نهاد از منابع "ستاد بازسازی عتبات عالیات"همان گونه که در باال آمد، مطابق اساسنامه 

 به سفر حاشیه درنیز   -رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس -سالک احمد. مردمی و دولتی تأمین می شود

 در حضور فرصت برای بهتر ریزی برنامه در را ستادبازسازی باید مجلس و دولت:"گفته استکربال 

 ."کرد خواهیم طرح را آن مجلس در هللا انشاء که داریم طرحی زمینه این در ما. کنند یاری عراق

 قبور آزادسازی با خدا فضل به و سوریه در متبرکه های بقعه آزادسازی با امیدواریم:"شاکری می گوید

 . "بگیریم عهده به را سوریه و بقیع قبور بازسازی نیمابتو بقیع

 مقایسه عراق و ایران

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931008001160
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931008001160
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931008001160
http://fa.atabat.org/view/3522/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF:-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-
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ایران تحت تحریم، بازارهای نفتی خود . عراق تحت تحریم اقتصادی بانکی و نفتی و بیمه ای قرار ندارد

عراق . میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز خود است ۱۲۲ -۰۲۲را از دست داده و نیازمند 

 .کرده است رتبه دوم صادرات نفت اوپک را از آن خود

 :فقط به درآمدهای نفتی چهار سال اخیر عراق بنگرید

 دالر میلیارد ۱۲ -۰۲۲۲

 دالر میلیارد ۸۱ -۰۲۲۰

 دالر میلیارد ۸۲ -۰۲۲۸

 (حدود) دالر میلیارد ۱۲ -۰۲۲۱

ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش به کمک . جمعیت عراق حدود یک سوم جمعیت ایران است

در این راه  سالح در اختیار آنان گذاشته و تعدادی از نیروهایش. عراق و اقلیم کردستان عراق شتافته است

 .میلیاردها دالر نیز از طریق زوار و بازسازی عتبات به عراق کمک کرده است. کشته شده اند

که  هعراق در شرایط اضطراری ایران چه کمکی به ایران کرده و یا خواهد کرد؟ احتماال  کمک هایی بود

 .راقم این سطور از آنها اطالعی ندارد

عقبه استراتژیک جمهوری "برساختن جمهوری اسالمی به دنبال آیت هللا خامنه ای و دیگر رهبران 

این هزینه های کالن در این . هستند...در عراق، سوریه، لبنان، یمن،  فلسطین، افغانستان، و" اسالمی

 .شرایط سخت به همین منظور صورت می گیرد

در مراسم تشییع جنازه سردار حمید تقوی، که به دست  -عالی امنیت ملی دبیر شورای -علی شمخانی

 :گفته استداعش در عراق کشته شد، 

 تقوی حمید و سامرا بین نسبتی چه که پردازند می سؤال این ترویج به روزها این بیمار پراکنان  شایعه"

 اگر است روشن سؤال این پاسخ گذرد؛ می چه سوریه و عراق در که این به کار چه را ما و دارد وجود

 ."بدهیم خون اصفهان و شیراز آذربایجان، سیستان، در باید ما ندهند خون سامرا در ها تقوی

آن را محصول شمخانی به نقش برجسته راهپیمایی میلیونی اربعین سال جاری در عراق اشاره کرده و 

 :می گوید. همین جان باختن ها به شمار می آورد

 آن از دست راحتی به ما ملت که نیست دستاوردی انقالب راه در دادن قربانی از ناشی دستاوردهای"

 تر روشن را منطقه آینده خونها این و خونهاست همین ثمره باشکوه راهپیمایی آن و امسال اربعین و بشوید

 ."کرد خواهد

  :گفته است، هم پاسداران سپاه کل فرمانده جانشین، سالمی سردار

http://susris.com/2012/12/23/saudi-arabia-and-opec-revenues/
http://www.hurriyetdailynews.com/iraq-oil-sales-dip-last-month-but-income-up-in-2012.aspx?pageID=238&nID=39557&NewsCatID=348
http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/140122/iraq-2013-oil-exports-revenues-dip-2013
http://www.iraq-businessnews.com/tag/oil-revenues/
http://www.radiozamaneh.com/175790
http://www.radiozamaneh.com/175790
http://www.radiozamaneh.com/175790
http://www.radiozamaneh.com/175790
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931008000241
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931009000551
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 عراق در ما و است شده متصل عراق به ایران از اسالمی انقالب های ظرفیت که کنیم می مشاهده امروز"

 در .است کمیت لحاظ از لبنان هللا حزب از بزرگتر برابر ها ده که داریم انقالب به متصل مردمی ارتش یک

 با اسالمی انقالب به متصل مردمی ارتش یک زمین روی بر مقاومت محوری حلقه عنوان به نیز سوریه

 همانند هللا انصار است آمریکا جزیره شبه های سیاست پاشنه که جایی یمن در .داریم بسیجی تفکر الگوی

 ."است ما ژئوپلتیک فضای در کننده عمل اسالمی انقالب منطق با هللا حزب

اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، روزی دارای بزرگترین ارتش جهان بود و بر سراسر کشورهای 

اما بزرگترین ارتش جهان و پیشرفته ترین سالح های نظامی نتوانست مانع . اروپای شرقی سیطره داشت

حتی اصلی ترین رهبران آن رژیم نیز دیگر به آن . تجزیه آن کشور شودفروپاشی فروپاشی آن رژیم و 

 .سرکوب شده بودند" اراده"اما فاقد  سرکوب بودند،" توان"ایدئولوژی باور نداشتند و اگر چه دارای 

هزاران که  -اما اگر ایران به کره شمالی. شودتبدیل  کشوری قدرتمند به ایران همه ایرانیان آرزو دارند که 

. یا سوریه دیگری تبدیل شود، خود و مردمش نابود خواهند شد -مردمش از گرسنگی می میرندتن از 

منافع "و " امنیت ملی. "اش تضمین شود" منافع ملی"و " امنیت ملی"ایران وقتی قدرتمند می شود که 

کشورهای منطقه، و  که روابطی صلح آمیز با -ایران با نظامی دموکراتیک و ملتزم به حقوق بشر" ملی

دشمنان ایران  .تأمین خواهد شد -ی، خصوصا  دولت آمریکا داشته باشدروابطی دوستانه با دولت های غرب

نمی خواهند که ایران دارای نظامی دموکراتیک و ملتزم به حقوق بشر شده و روابطی دوستانه و مستحکم 

 .آمریکا است سود آنان در تداوم دشمنی ایران و. با آمریکا داشته باشد
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