ﺣﯿﺮت ﺧﺎرﺟﻫﺎ از ﺣﺮم آﯾﺖاﻟﻪ ﺧﻤﯿﻨ)ره(
ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﺎرﺟ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻨﺠﺎوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ داﺧﻞ ﺣﺮم آﯾﺖاﻟﻪ ﺧﻤﯿﻨ) ره( ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ؛ آراﻣﺎﻫ ﺑﺎ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺰرگ ﻃﻼﯾ ﮐﻪ در
ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺟﻠﺐ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻋﻠ ﺻﺪرﻧﯿﺎ ـ رﯾﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن اﯾﺮان ـ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻨﺠﺎوی و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮﺧ از ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﺎرﺟ ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ آراﻣﺎه ﺑﻪ
اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺣﺮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ) ره( ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب آژاﻧﺲ ﺧﺎرﺟ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮرﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ
ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم )ره( و در ﻧﺰدﯾ اﯾﻦ ﺣﺮم درﺑﺎره زﻧﺪﮔ آﯾﺖاﻟﻪ ،اﻧﻘﻼب و ﻣﻌﻤﺎری آراﻣﺎه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ ﻣدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ آنﻫﺎﯾ
ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﺣﺮم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ ،داﺧﻞ آن را ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮدﺷﺮان ﮐﻨﺠﺎوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ داﺧﻞ ﺣﺮم ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ورود ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﺮم ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺣﺮم در ﺳﻮت اﻧﺠﺎم
ﻣﺷﻮد ،ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ آن درﺑﺎره ﺷﺨﺼﯿﺖ و زﻧﺪﮔ آﯾﺖاﻟﻪ ﺧﻤﯿﻨ)ره( ،رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺒﺎرزهﻫﺎ ،اﻧﻘﻼب و ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﺮد
ارﺗﺤﺎل اﻃﻼﻋﺎﺗ داده ﻣﺷﻮد ،ﮔﺮدﺷﺮ وﻗﺘ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﺮم وارد ﻣﺷﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣدﻫﺪ ﺳﻮت ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻮال ﺧﺎﺻ
ﻧﻤﭘﺮﺳﻨﺪ ،در آراﻣﺶ ادای اﺣﺘﺮام ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﻌﻤﺎری آراﻣﺎه ﻣﻧﺸﯿﻨﻨﺪ.
ﺻﺪرﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻤﺒﻠﯿ اﯾﻦ ﺣﺮم ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻔﺘﻪ از ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔ آﯾﺖاﻟﻪ ﺧﻤﯿﻨ)ره( اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﺎرﺟ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﯾ دﯾﺮ از راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺴﻨﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﺮاﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮم را ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﺑﺰرﮔ آن ﻗﺮار
ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ اﯾﺸﺎن را در ﺟﻤﺎران دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﺮان در اﯾﻦ ﺣﺮم ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ اﺳﺖ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺠﺎویﻫﺎی آنﻫﺎ درﺑﺎره اﻧﻘﻼب ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ﺷﻮد .ﺣﺘ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ﺑﺤﺚﻫﺎﯾ درﺑﺎره ﺗﻔﺎوت ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨ و ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎری آراﻣﺎهﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ آراﻣﺎه ﺑﻨﯿﺎﻧﺬار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ از ﺳﺎل  ۱۳۶۹آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
اداﻣﻪ دارد .اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﺲ از ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔ وﻗﺖ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ واﮔﺬار ﺷﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺖ
ﺣﺮم ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
در اﯾﻦ آراﻣﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ آﯾﺖاﻟﻪ ﺧﻤﯿﻨ ،ﻫﻤﺴﺮش ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺛﻘﻔ ،ﭘﺴﺮش اﺣﻤﺪ ﺧﻤﯿﻨ ،داﻣﺎدش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
دﯾﺮی ﭼﻮن آﯾﺖاﻟﻪ ﻫﺎﺷﻤ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺨﺶ اﺻﻠ ﻣﻘﺒﺮه »ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﺆﯾﺪﻋﻬﺪ« ،ﺗﺤﺼﯿﻠﺮده داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﺑﻮزار و ﺳﻮرﺑﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و دارﻧﺪه ﻧﺸﺎن دﮐﺘﺮی ﻣﻌﻤﺎری از
داﻧﺸﺪه ﺳﻠﻄﻨﺘ اﻧﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻃﺮاح ﺑﻨﺎﻫﺎﯾ ﭼﻮن ﻣﺼﻠ ﺗﻬﺮان ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺗﻬﺮان ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻦﻟﻮﺋ،
ﺧﺎﺗﻢﮐﺎری ﺗﺎﻻر ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠ ،ﻧﻤﺎی ﺟﻨﻮﺑ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺞ و زﯾﺎرت ﺑﻮده و در ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت
ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ) ره( ﮐﻪ ﯾ از ﻣﺤﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۰رﯾﺸﺘﺮ زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﺴﺎﺣﺘ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ۶۰۰ﻫﺰار
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﻠﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﮔﻨﺒﺪ آن  ۳۴۰ﺗﻦ وزن دارد .آراﻣﺎه ﭘﻨﺞ ﮔﻨﺒﺪ دارد ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﮔﻨﺒﺪ ﻃﻼﯾ
آن  ۶۸ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻓﻮت اﻣﺎم ) ۱۳۶۸ﺧﻮرﺷﯿﺪی( اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺎرهی اﻃﺮاف آراﻣﺎه از ﻓﻮﻧﺪاﻧﺴﯿﻮن ۹۱ ،ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ) ع( اﺳﺖ.

ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮنﻫﺎی داﺧﻠ آراﻣﺎه ﺑﻪ  ۴۲ﻣﺘﺮ ﻣرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎل ﺷﺮوع ﻧﻬﻀﺖ آﯾﺖاﻟﻪ ﺧﻤﯿﻨ) ره( و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ اﺳﺖ.
وﺳﻌﺖ زﯾﺎد ﺣﺮم آﯾﺖاﻟﻪ ﺧﻤﯿﻨ) ره( ،ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ آن ﺷﺪه و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﺲ از ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻫﻨﻮز
ﺳﺎﺧﺖﺳﺎز اﯾﻦ آراﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ،ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮاﻧ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ ﺟﺎی ﺳﻮال دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮﺧ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارشﻫﺎﯾ درﺑﺎره ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺒﺮه ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل
 ۱۳۶۹ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺣﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرکﺗﺎﯾﻤﺰ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﻣﻘﺎﻣﺎت از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺎﺧﺖ آراﻣﺎه ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آراﻣﺎه ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨ و زﯾﺎرﺗ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻘﺒﺮه از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎب اﺳﺖ ،ﺧﺒﺮ
دادﻧﺪ .ﺳﺎل » ۱۳۹۴دوﯾﭽﻪوﻟﻪ« آﻟﻤﺎن در ﮔﺰارﺷ آراﻣﺎه آﯾﺖاﻟﻪ ﺧﻤﯿﻨ) ره( را ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺒﺮه ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل »ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻬﺎﺟﺮی« در روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣ ﻧﻘﺪی ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺣﺮم ﮐﻪ آن را از ﺳﺎدﮔ ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺣﺮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ) ره( ﮐﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧ ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذﺑﻪ اﺻﻠ ﻫﻨﺎم ﮔﺬر از ﺗﻬﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه ،ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﻫﺎ ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻣﻘﺼﺪ زﯾﺎرﺗ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﺎﻟﺮد ارﺗﺤﺎل اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
زﯾﺎدی از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﻣﯾﺎﺑﻨﺪ و از ﻣﺤﻮﻃﻪ آن ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺣﺘ ﺷﺐﻣﺎﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪود در ﺣﺎﺷﯿﻪ آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﻮروز و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ﯾ از اﺻﻠﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎهﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺧﺮوﺟ ﺗﻬﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻤﯿﻪ ﺣﺴﻨﻠﻮ – اﯾﺴﻨﺎ

