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 دانشاه و راویان های دیدگاه کامل صحت یا و دقت از فارغ است شده تالش مجموعه این در

 را اند داده قرار ها رسانه اختیار در را خود های دیده که حجاجی خاطرات صحنه، در حاضر

 .کنیم منعکس عینا

 

 ذهنیت با اند کرده لمس 94 سال مهرماه دوم روز در را آنچه شاهدان از یک هر است بدیهی

.....  و شفاهی تاریخ علمی های پژوهش و تاریخ در ثبت برای ما و اند کرده واگویه خود های

 . ایم کرده آن تجمیع به اقدام

 

 های رسانه در 94 آبان دهم تا مهرماه دوم زمانی فاصله در که ها روایت این مجموع از آنچه

 عزا به را لمینمس عید که است تلخ بس نتایجی آوریم؛ می دست به یافته نشر کشور اول دست

 .کرد تبدیل

 

 سپید های هالل و اهلل الی مهاجران این داریم واثق امید اسالمی تعالیم و روایات اساس بر هرچند

 کشور فایتیک بی اثبات و آیندگان پند برای ولیکن شوند می محشور گو لبیک محشر روز در

 .ایم گذاشته نمایش به پرده بی را عظیم روز آن واقعیات از برخی باالجبار میزبان
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 ای با هزاران کشتهسازی فاجعهصحنه

 منا 204روایتی نزدیک از اتفاقات خیابان 

 گردشگری و حج -سرویس: فرهنگی و هنری  «

 940712071۵8 :کد خبر

 00:42 - 1394مهر  12یکشنبه 

 

های خود از چگونگی این رخداد تلخ را اعالم است، عربستان هنوز نتایج بررسیروز از فاجعه منا گذشته  10

 اند تا نتایج علل وقوع این فاجعه را تشریحنکرده است. مسؤوالن جمهوری اسالمی ایران نیز به وطن بازنگشته

 .کنند

د است، اما در به گزارش ایسنا، هرچند به طور کلی زمان برای قضاوت درباره دالیل وقوع این حادثه زو

وگو با شاهدان عینی حادثه منا تالش شده است تا زوایایی هر چند ناقص از این فاجعه انسانی و گفت

 .انگاری دولت سعودی آشکار شودسهل

 منا کجاست؟

رده زنند؛ سپس قربانی کشوند و به نماد شیطان سنگ میمنا مکانی است که حاجیان صبح روز عید وارد آن می

شوند. دو شب نیز در آن بیتوته کرده و روز دن موی سر یا کوتاه کردن مو و ناخن از احرام خارج میو با تراشی

 .زنندیازدهم و دوازدهم هم به نماد سه گانه شیطان سنگ می

کیلومتر و از تونل منا  7متر. فاصله منا تا مسجدالحرام  ۶00متر و عرض  ۵00هزار و  3ای است با طول منا منطقه

 -ه محل اسکان ایرانیان در مک -کیلومتر با مکه فاصله دارد. رفت و آمد پیاده از منا به منطقه عزیزیه  4ط نیز فق

 .نیز بسیار آسان و نزدیک است

 خیابان اصلی دارد ۵منا 

چادرهای ایرانیان دورترین منطقه به جمرات است. این فاصله سه کیلومتر است. در منا چند راه اصلی برای رفتن 

 .20۶و خیابان  204مرات است که عبارتند از: طریق المشاه، شارع الجوهره، سوق العرب، خیابان به ج

 .العرب استو سوق 204با توجه به محل استقرار چادرهای زائران ایرانی، بهترین مسیر برای زائران ایرانی خیابان 
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 !امروز، پنجشنبه دوم مهرماه است

در مشعر زائران همه  -زائران پس از یک شب اقامت در مشعر  -م مهرماهپنجشنبه دو -طلوع آفتاب عید قربان 

و یک روز در عرفات، باالخره چادر و جایگاهی  -کشورها بر روی زمین و بدون چادر و .... قرار دارند 

 .روندای خورده و چند بطری آب برداشته و برای رمی شیطان به طرف جمرات مییابند! صبحانهمی

 مسیر ایرانیان به جمرات، 204خیابان 

 

 در منا )محل فاجعه( 204خیابان 

 10هدایت کرد. عرض این خیابان  204امسال نیز پلیس دفاع مدنی عربستان، بسیاری از زائران ایرانی را به خیابان 

ها و متر و با طول سه کیلومتر است. دو طرف خیابان نیز چادرهای زائران کشورهای مختلف است که با نرده

 .اندفنس از خیابان جدا شده

گیری، دو فرعی عمده در آن نقش حیاتی دارند؛ یکی سمت به سوی جمرات قرار می 204وقتی که در خیابان 

 204اند را به خیابان حرکت کرده 20۶که زائران کشورهای آفریقایی که از خیابان  223راست با نام خیابان 

را باید کنترل  204سمت چپ قرار دارد و به نوعی ترافیک خیابان که در  21۵کند و دیگری خیابان منتقل می

 .العرب منتقل کندکند؛ بدین گونه که بخشی از حجاج را به خیابان سوق

 روز عید قربان چه اتفاق غیر متعارفی افتاد؟

د. از ابتدا شدن 204وارد خیابان  -نیروهای پیشاهنگ  -آرام با هدایت پلیس صبح آرام 8عموما زائران از ساعت 

دقیقه ترافیک کامال قفل شد.  4۵و  8دقیقه ترافیک سخت شد و ساعت  30و  8ترافیک بود، اما روان. ساعت 

 .قرار گرفته بودند. امکان بازگشت نیست 204کاروان ایرانی در وسط خیابان  ۵0

http://media.isna.ir/content/1443872470350_map1.jpg/4
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 کرد؟همه ساله پلیس چگونه ترافیک این خیابان را کنترل می

العرب را کنترل و زائران را به خیابان موازی یعنی سوق 204قع بخش ابتدایی خیابان هر سال پلیس در این موا

 !بسته ماند 21۵کرد. اما امسال العرب مهیا میرا برای رفتن حجاج به سوق 21۵هدایت کرده و سریعا خیابان 

 !هم با قرار دادن ماشین پلیس تقریبا بسته شده بود 204مهمتر آنکه خروجی خیابان 

 صبح روز عید قربان 9ت ساع

ای ترافیک جمعیتی به گونه 21۵تا تقاطع  223از تقاطع  204درجه. خیابان  47صبح است و دمای هوا  9ساعت 

 .است که حقیقتا حجاج در حال پِرِس شدن هستند

 204به  که منتهی 223ادامه دارد و مهمتر آنکه هنوز خیابان  204هنوز ورودی زائران با هدایت پلیس به خیابان 

نیز ماشین با  204العرب نیز هنوز باز نشده . خروجی به سوق 21۵شوند. خیابان شود زائران آفریقایی وارد میمی

 .گارد پلیس راه را مسدود کرده است

های همراه زائران پایان یافته امکان نفس کشیدن برای این تعداد حجاج سخت و محال شده و آب 9از ساعت 

 .است

روند، افرادی هم که آرام از هوش میاین منطقه مخصوصا افرادی که در وسط خیابان هستند، آرامدر بخشی از 

نفسی  ها برسانند، شاید بتوانندها باال رفته و خود را باالی خیمهکنند از فنسدر کناره خیابان هستند تالش می

 .بکشند

 واقعه هولناک اتفاق افتاد

پوش به خاطر خستگی بیش از حد، قفل شدن حرکت، تشنگی و دمای دقیقه است. حجاج سپید 30و  9ساعت 

 .افتنداند و هم چون برگ درخت بر زمین میباالی هوا دیگر رمق که هیچ، نفسی هم ندارند؛ اکثر از هوش رفته

ند. اصبح است. انبوهی از زائران از هوش رفته و برخی نیز از دنیا رفته به طور متراکم بر زمین افتاده 10ساعت 

 های زائران کم جان شده است، تشنگی "یاحسین"اند. صدای بسیاری شهادتین را گفته و خود را به خدا سپرده

 .کشانداند را به سوی مرگ میامان را بریده و هر لحظه افرادی که از هوش رفته

ثه کنند برگردند تا حادمیاند، سعی هستند، که بسیاری از آنان نیز ایرانی 204جمعیتی که هنوز در ابتدای خیابان 

مشخص نیست. هلیکوپتر  204بدتراز این نشود. امکان حرکت نیست. عمق فاجعه وسط خیابان تنگ و طوالنی 

 .پذیردپاشی برای تلطیف هوا صورت نمیدانم چرا آباست. نمی 204باالی خیابان 
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 ...امداد، امداد، امداد

کوه از ی با شهادهند. صحنه، تالش برای نجات دیگران به خرج میدر ابتدا زائرانی که نیم توانی در بدن دارند

 .شودایثار و انسانیت خلق می

 

 در منا )محل فاجعه( 204خیابان 

صبح امدادگران داوطلب از حجاج کشورهای مختلف از جمله ایران با توجه به تراکم  11باالخره ساعت 

 .دهندری از مجروحین را نجات میرسانند و بسیادیدگان میجمعیت خود را به حادثه

ها به رسند، اما کار اعزام مجروحین به بیمارستانصبح نیز گروهی از امدادگران سعودی به منطقه می 12ساعت 

 .رودکندی پیش می

 منطقه امنیتی می شود

شورها گران کشود. از ورود پزشکان و امدادیابد و منطقه امنیتی می؛ تعداد نیروهای پلیس افزایش می13ساعت 

 .شود. هنوز مجروحان زیادی بر روی زمین هستندجلوگیری می

امال گیرند. جو ک؛ مجروحین به همراه جانباختگان و گاها بدون امداد به مجروحین در کانتینر قرار می14ساعت 

 .امنیتی است

 .....؛ هنوز برخی از اجساد مطهر بر روی زمین قرار دارند17ساعت 

 چند پرسش

http://media.isna.ir/content/1443872470537_map2.jpg/4
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میلیون نفری را داشته و حجاج بدون ترافیک اعمال خود در منا را انجام  ۵و حتی  4ها تجربه حج سال عربستان

 و نیم میلیونی چنین اتفاقی افتاد؟ 2اند، چرا امسال با وجود جمعیت داده

قابل  نصب بوده در اتاق فرمان 204های منا و از جمله خیابان های پرشماری که در خیابانآیا تصاویر دوربین

 !مشاهده نبود؟

برای هدایت حجاج به خیابان سوق  21۵، فرعی 204صبح با وجود ترافیک در خیابان  8واقعا چرا از ساعت 

 شارع –العرب گشوده نشد، و این در حالی است که ترافیک در سوق العرب بسیار روان و در دیگر خیابان ها 

 .است هنداشت وجود ترافیکی اصال – المشاه طریق و الجوهره

 بسته شده بوده و با وجود ازدحام انسانی بازگشایی نشد؟ 204چرا بخش پایانی و خروجی خیابان 

 های آن بسته نشد و دایما جمعیت به این خیابان تزریق شد؟، ورودی204چرا پس از ازدحام در خیابان 

هستند، داخل جمعیت آب  پاش همکه مجهز به آب 204چرا با وجود دو مرکز دفاع مدنی در مجاورت خیابان 

 پاشی نشد؟

چرا بالفاصله با حضور امدادگران بعثه کشورها و نظم دهی آنها اجساد شناسایی و جداسازی نشد و به مجروحین 

 که با کمی آب قابلیت احیا داشتند کمک نشد؟

این فاجعه در « غیرطراحی، غیرعمدی و خطای انسانی»دیدگاه اولیه شاهدان و برخی از کارشناسان خبره بر

است و بدین علت باید دولت سعودی هرچه زودتر ضمن پذیرش « کوتاهی، سوء تدبیرو مدیریت غلط»و

 .مسئولیت سنگین حادثه، خود را در برابر پرسش های فراوان دنیای اسالم پاسخگو بداند

 .هرچند قضاوت در مورد این فاجعه زود است
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 ر پا بودفاجعه منا از زبان حجاج مصری؛ قیامتی ب

 

 » اینکه بیان با، منا فاجعه مصری یافتگان نجات از یکی –شفقنا )پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه( 

 زمین بر انزایر احرام لباس کشید، طول ساعت یک از بیش یکدیگر به حجاج آوردن فشار « بود پا بر قیامتی

 .است شده تلنبار شان پای زیر در جسدها کردند می حس ایستادند که حالی در همگان و افتاد

به گزارش شفقنا به نقل از پایگاه صدی ، زایر مصری در ادامه گفت: بعد از مرور زمان کوتاهی حس کردم 

چیزی پای مرا نیش می زند، با تالش فراوان توانستم زنی را ببینم که در زیر پاها جان می داد اما با آخرین رمق 

ا با دندانش گاز گرفت تا متوجه اش شوم و او را نجات دهم، اما نمی توانستم، حتی اگر مانده در وجودش پایم ر

 .این زن مادرم بود نیز نمی توانستم کاری برایش بکنم

از دیگر حجاج نجات یافته مصری نیز گفت: مردانی را دیدم که به دلیل کشته شدگان همسران و « محمد جزار»

وانستند نجات یابند اما مرگ را ترجیح دادند، افرادی را دیدم که تالش می فرزندان شان با وجود اینکه می ت

کردند تا از نرده باال روند و به خیمه ها برسند اما به دلیل شدت فشارها حجاج ان ها را پایان می آوردند و از 

 .آنان به عنوان پلی برای باال رفتن خود استفاده می کردند

جات یافته مصری گفت: زمانی که فشار جمعیت را مشاهده کردم، به سوی دیگر حاجی ن« محفوظ الطویل  »

مقر مسوولین دفاعی رفتم و از آنان کمک خواستم، به آنان التماس کردم که در را باز کنند تا حجاج از مرگ 

 .نجات یابند اما آنان مانند همیشه گفتند ورود ممنوع است و مردم را به شدت دور کردند

ای نداشتم غیر از این که زیر اتومبیل آتش نشانی قرار بگیرم و همراه با آن وارد مقر نظامیان  وی افزود: چاره

شوم، بعد از توقف اتومبیل به نظامیان التماس کردم که به مرکز فوریت ها زنگ بزنند و ماجرا را برای شان 

 .دم باز شدتوضیح دهند، اما خودداری کردند ،و در همین حال یکی از درب ها با فشار مر

دقیقه  20و  10صبح آغاز شد اما اتومبیل های اورژانس سعودی ساعت  9وی با بیان این که فاجعه در ساعت 

رسیدند افزود: قبل از رسیدن اتومبیل های اورژانس ، این پزشکان بعثه حج الجزایر بودند که تالش می کردند 

 زخمی ها را نجات دهند

لیات نجات سریع تر انجام می شد و هیلکوپترها نیز در آن شرکت می حاج محفوظ در پایان گفت: اگر عم

کردند، همچنین اگر به جای سربازان کم سن و سال، نظامیان با تجربه وارد عملیات نجات می شدند، به طور 

 . حتم تعداد قربانیان از این اکنون هست کمتر می شد
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روایت شاهد عینی از حادثه منا/نیروهای سعودی جوان و بی 

 تجربه بودند

یکی از مدیران باسابقه حج و زیارت در روایت خود از حادثه خونین منا نوشت:تمام نیروهای پلیس از افراد با 

 .و فقدان تجربه و پختگی در برخورد به بحران مشهود بودسن کم تشکیل شده 

حاج مرتضی باقری ار مدیران باسابقه حج که سالهای متوالی تجربه حضور در مناسک حج را  : گروه اجتماعی

 زا مشاهداتش داشته و عمدتا کاروان حجاج ایرانی مقیم خارج از کشور را مدیریت می کند، در گزارشی به

 .داختپر اش گذشته تجربیات اساس بر آن ارزیابی و منا خونین حادثه

 :متن کامل این گزارش بدین شرح است ، بولتن نیوز به گزارش

 باسمه تعالی

طبق معمول، حاجیان از مشعرالحرام بسمت منی حرکت نموده و سپس بسمت  1394مهر  2امروز عید قربان 

 .سنگ زدن به شیطان راهی انتهای منی شدند جمرات محل

سفر حضور در حج  30علیرغم اینکه امسال تعداد حاجیان کمتر از سنوات گذشته است ولی طبق تجربه بیش از 

احساس کردم شرایط غیر عادی است و ازدحام کامال غیر طبیعی است. در مسیر جمرات در چند نقطه بخاطر 

هم مزید بر علت بود. بنده سریعا نفرات حاجی گروهم را بقطار کرده و با  ازدحام متوقف شدیم. گرمای شدید

 .شکافتن جمعیت بجلو حرکت کردیم و در واقع از معرکه خارج شدیم

وقتی به جمره عقبه)شیطان بزرگ( رسیدیم شرایط خیلی سخت تر از سنوات قبل نبود یعنی اینکه ازدحام مسیر 

 ... طراف جمرات بوده استیک اتفاق غیر عادی و ناهماهنگ با ا

 

در خیابانی که عمدتا ایرانیها، افریقاییها. هندی ها. پاکستانی ها به سمت جمرات حرکت میکنند کامال وضعیت 

غیر عادی محسوس بوده و بهم خوردن حال حجاج از ازدحام، ترافیک، نبود آب اشامیدنی و بسته بودن راههای 

 .اتفاق وحشتناک کشتار حجاج را رقم زد خروجی خیابان بسمت جمرات شرایط ایجاد

علیرغم انکه عربستان از نیروی هوایی و هلیکوپتر برای خدمات رسانی به حج بهره می برد هیچگونه نظارتی بر 

این بخش که مهمترین و شلوغ ترین بخش مناسک حج است صورت نگرفت واال با نظارت هوایی وقتی ازدحام 

http://www.bultannews.com/fa/news/294468/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.bultannews.com/fa/news/294468/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.bultannews.com/
http://www.bultannews.com/


15 
 

قبه جمعیت را قطع و جمعیت را به خیابانهای اطراف و همچنین محل جمعیت مشاهده شد می توانستند ع

 .کاروانهای مصری و افریقایی اطراف خیابان هدایت کنند

 .تمام نیروهای پلیس از افراد با سن کم تشکیل شده و فقدان تجربه و پختگی در برخورد به بحران مشهود بود

قال کشته ها بانت صرفا ساعته چند تاخیر با بطوریکه ،کمترین آمادگی در نیروهای عربستانی مشاهده نمی شد

 .پرداختند و بسیاری از مجروحین در بین کشته ها زنده زنده مرگ دلخراش را تجربه کردند

 استفراغ و مجروحان کشیدن نفس از اند رفته مختلف مناطق به ها جنازه شناسایی برای عصر که افرادی سخنان

 .دارند حکایت خون

 .عصر نبض مرده ها و مجروحان را می گرفتند 4دقیقه صبح رخ داد ولی ساعت  4۵و  8تقریبا ساعت اتفاق 

 هزار 4 کشتار 13۶8 و مکه کشتار 13۶۶ سال جمله از دارد را هایی پرونده چنین ساختن مختومه عربستان سابقه

 .منی در معیصم تونل در نفر

 .صحنه شدند که البته کمی به جمع کردن صحنه کمک کرده استبعد از ظهر نیروهای باتجربه و مسن تر وارد 

جو عمومی مکه و در بین حجاج بشدت خراب و ترس و استرس حاکم شده است احتمال اتفاقات بعدی از 

 .جمله در مسجدالحرام می رود

ورد توقع میعنی با مختصر سر و صدا مردم وحشت زده پا بفرار گذاشته و له و کشته شدن زیر دست و پا اتفاق 

 .است

بنظر حقیر حداقل ماجرا از اهمال کاری و عدم دقت نیروهای عربستان با توجه به تالقی شرایط گرمی هوا با 

ازدحام در شلوغ ترین بخش اعمال حج صورت گرفته و پوشش دادن این نقض حرمت شهر مکه و منی که جزء 

 .حرم محسوب می شود به قضا و قدر الهی فقط یک خیانت است

قیر امروز بر جنازه هایی اشک ریختم که دیروز در سرزمین عرفات در مقابل خداوند سبحان دست به تضرع ح

 ... بودیم

 مرتضی باقری

 آخرین لحظات روز دهم ذی الحجه معروف به عید قربان

14308۵30http://khabarfarsi.com/ext/ 

http://khabarfarsi.com/ext/14308530
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 :کندمنتشر می "نیوزجهان"

های پزشکی صبح، رسیدگی تیم ۸:4۵روایت چندنفر از حاضران فاجعه منا/ سانحه ساعت 

 !۱۶ساعت 

 1۶:01ساعت  1394مهر  3جمعه  : تاریخ انتشار

  

در کنار خواندن نظرات تحلیلی از این حادثه روایت حاضرین ایرانی در صحنه می تواند فضای غمبار این 

 .را به تصویر بکشدساعات در مکه 

 

بغضی که از دیروز بر گلویمان نشسته، نه میشکند و نه تمام می شود. حریم امن الهی، به  :گروه جامعه جهان نیوز

 .دست خاندانی افتاده که مردانگیشان را درکشتار کودکان و زنان بی گناه یمنی نشان داده اند

 

 ...از دیروز خبرها مثل آوار بر سرمان فرود می آید

 

 ...حاجی ها، عید قربان

 

 ...و البته ال یوم کیومک یا ابا عبداهلل

 

یادش به خیر! سالیانی نه چندان دور توفیق زیارت خانه خدا و مزار پیامبر مهربانی ها و فرزندان بقیع نشینش را 

آل  شیافتم... ومگر میشود حج بروی و قبلش خسی در میقات جالل را نخوانی؟! جالل ال به الی شرح سفر

 .سعود را به تصویر کشیده است

 

 ...گذار این سالها تنها اندکی این جماعت را بزک کرده، مانند آن که بر کثافتی زرورقی بکشند

 

دولت عالیه! سعودی سرش گویا بدجوری به " :و همین است که شرح جالل بر این خاندان همچنان زنده است

خسی در میقات  "!ت بترکند سرچاههای نفت به سالمت بادآخور نفت مشغول است. همه حجاج هم که از کثاف

 14صفحه 

 

ها لیاقت اداره این مشاهد را ندارند. مدینه و مکه را سعودی" :و یا آنجا که بعد از شرح راه حل را ارئه می کند
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 42حه خسی در میقات صف ".المللی اسالمی اعالم کردباید از زیر نگین این حشرات بیرون کشید و دو شهر بین

 

ال به الی این خبرهای ناگوار بعضی خبرها هم طعمی دیگر دارند، مثل آن خبر که در شبکه های مجازی 

سعودی ها ایران را قاتل حجاج معرفی کردند! جز خنده چه میشود نثار این جماعت یاجوج و ماجوج کرد؟! 

 ...الیکادون یفقهون قوال

 

کرده اند: ما مسئول حماقت بقیه نیستیم. یا بعضی از این شیخک و یا آنجا که رئیس پلیس آل سعود فرمایشات 

درصد  97ها به پادشاه آل سعود تسلیت گفته اند و یا بخش عربی رادیو آمریکا گفته است بنا بر نظر سنجی ما 

مردم، آل سعود را بی تقصیر می دانند و.... حیف آب دهان که نثار این جماعت کرد! خدایا همه شان را با هم 

 !محشور کن

 

 !گویند؟حاضران در فاجعه منا چه می

 

در کنار خواندن نظرات تحلیلی از این حادثه روایت حاضرین ایرانی در صحنه می تواند فضای غمبار این 

 .ساعات در مکه را به تصویر بکشد. چند روایت دست اول از این حادثه را مرور می کنیم

 

 :ز وقوع حادثه نوشتروایت مسئول یکی از کاروان ها که در رو

 

 باسمه تعالی

 

طبق معمول،حاجیان از مشعرالحرام بسمت منی حرکت نموده و سپس بسمت  1394مهر  2امروز عید قربان 

 .جمرات محل سنگ زدن به شیطان راهی انتهای منی شدند

 

ضور در حج سفر ح30علیرغم اینکه امسال تعداد حاجیان کمتر از سنوات گذشته است ولی طبق تجربه بیش از 

احساس کردم شرایط غیر عادی است و ازدحام کامال غیر طبیعی است.در مسیر جمرات در چند نقطه بخاطر 

ازدحام متوقف شدیم.گرمای شدید هم مزید بر علت بود.بنده سریعا نفرات حاجی گروهم را بقطار کرده و با 

 .شکافتن جمعیت بجلو حرکت کردیم و در واقع از معرکه خارج شدیم

 

وقتی به جمره عقبه)شیطان بزرگ( رسیدیم شرایط خیلی سخت تر از سنوات قبل نبود یعنی اینکه ازدحام مسیر 

 ..یک اتفاق غیر عادی و ناهماهنگ با اطراف جمرات بوده است
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در خیابانی که عمدتا ایرانیها ،افریقاییها.هندی ها.پاکستانی ها به سمت جمرات حرکت میکنند کامال وضعیت 

دی محسوس بوده و بهم خوردن حال حجاج از ازدحام،ترافیک،نبود آب اشامیدنی و بسته بودن راههای غیر عا

 .خروجی خیابان بسمت جمرات شرایط ایجاد اتفاق وحشتناک کشتار حجاج را رقم زد

 

ر این بعلیرغم انکه عربستان از نیروی هوایی و هلیکوپتر برای خدمات رسانی به حج بهره میبرد هیچگونه نظارتی 

بخش که مهمترین و شلوغ ترین بخش مناسک حج است صورت نگرفت..واال با نظارت هوایی وقتی ازدحام 

جمعیت مشاهده شد میتوانستند عقبه جمعیت را قطع و جمعیت را به خیابانهای اطراف و همچنین محل 

 .کاروانهای مصری و افریقایی اطراف خیابان هدایت کنند

 

 .افراد با سن کم تشکیل شده و فقدان تجربه و پختگی در برخورد به بحران مشهود بودتمام نیروهای پلیس از 

 

کمترین امادگی در نیروهای عربستانی مشاهده نمیشد و بطوریکه با تاخیر چند ساعته صرفا بانتقال کشته ها 

 پرداختند و بسیاری از مجروحین در بین کشته ها زنده زنده مرگ دلخراش را تجربه کردند

 

افرادی که عصر برای شناسایی جنازه ها به مناطق مختلف رفته اند از نفس کشیدن مجروحان و استفراغ خون 

 .حکایت دارند

 

 .عصر نبض مرده ها و مجروحان را میگرفتند4دقیقه صبح رخ داد ولی ساعت  4۵و  8اتفاق تقریبا ساعت 

 

هزار 4کشتار  13۶8کشتار مکه و  13۶۶جمله سال عربستان سابقه مختومه ساختن چنین پرونده هایی را دارد از 

 ...نفر در تونل معیصم در منی

 

 ..بعد از ظهر نیروهای باتجربه و مسن تر وارد صحنه شدند که البته کمی به جمع کردن صحنه کمک کرده است

 

جو عمومی مکه و در بین حجاج بشدت خراب و ترس و استرس حاکم شده است احتمال اتفاقات بعدی از 

 جمله در مسجدالحرام می رود

 

یعنی با مختصر سر و صدا مردم وحشت زده پا بفرار گذاشته و له و کشته شدن زیر دست و پا اتفاق مورد توقع 

 است
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بنظر حقیر حداقل ماجرا از اهمال کاری و عدم دقت نیروهای عربستان با توجه به تالقی شرایط گرمی هوا با 

حج صورت گرفته و پوشش دادن این نقض حرمت شهر مکه و منی که جزء  ازدحام در شلوغ ترین بخش اعمال

 .حرم محسوب میشود به قضا و قدر الهی فقط یک خیانت است

 

حقیر امروز بر جنازه هایی اشک ریختم که دیروز در سرزمین عرفات در مقابل خداوند سبحان دست به تضرع 

 ..بودیم
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 : روایت یکی از اعضای تیم درمانی ایرانی

 

 

 سالم

مسیر هنور پر از جنازه است. احتماال اکثر مفقودین جزء کشته شدگان هستند. به ما اجازه ورود به بیمارستانها را 

نمیدهند. تا صبح امروز آزادانه میرفتیم. با توجه به جمود نعشی و گره خوردن جنازه ها بهم و پر شدن بیمارستانها 

هم اجازه کمک نمیدن. صبح هم به زور بیرون شدیم. مقاومت بیشتر امکان امکان تخلیه کامل وجود نداره. به ما 

دستگیری داشت. از همه امکانات استفاده شد. همکاران در بیمارستان ایران در منا و مکه سنگ تمام گذاشتن. 

  .آمتر قطعا بیشتر میشه

 

پدر جلوی چشم فرزند، علت حادثه بستن بدون هماهنگی یکی از مسیرها بود. عوارض روحی زیاده. فوت 

شوهر جلوی چشم همسر. بدلیل گرما آب روی جنازه ها و زنده های در حال جان دادن میریختن. تقریبا تا ساق 

توی گندآب ناشی از ... و جنازه ها بودیم. برای غسل مسح میت و تعویض لباس و همزمان انتقال مجروح مکه 

دیشب زدن. ولی کاروانهای گنبد و گلستان امروز آمدن که هستیم. خانم های شیعه شب دهم سنگ میزنن یعنی 

اهل سنتن. اگر خانمهای شیعه بودن تعداد کشته ها زیادتر میشد. بعضی از پزشکان غذا هم نتونستن بخورن. 

 ...دیروز هم عرفات بودیم. طبق معمول گرما زده و بیمار عادی داشتیم و از پریشب کار سنگین بود. امروز دیگه

 

در مقابل اونا من هیچی نکردم. دمای هوا باال است. بدون تعارف چند لیتر آب میخوریم و چندین لیتر  حقیقتا

عرق. خیلی به خارجیها کمک شد. دستمون بسته است. اونا هم به ما پناه میارن. امسال اجازه ورود دارو مثل 

ه ها رو جمع کردیم البته بخشی از هرسال ندادن. حاجی خانم فقط از کاروان های اهل سنت داریم که ما جناز

 .جنازه ها... ولی اسم اون خانم ها در بین کشته شدگان نیست

 

تصاویری که از اونها گرفتیم هست ولی مکشوفه و حجاب ندارن. شرعا واخالقا قابل ارسال نیست. منتظر اجازه 

و بیرون میاوردن برای کمک. ورود هستیم. پلیس وحشی خشن احمق و بی ادبی داره. زنده ها از زیر دستاشون

 .دستها خیس بود. اگر میگرفتی لیز میخورد. بعد همزمان پایت گیر میکرد و ممکن بود گیر کنی

احرام بعضی آقایان کامل کنده شده بود و عریان بودند. حجاج سالم شوکه بودن. پسر پدر مرده که در کنارش 

 ....در آغوش میکشیدیبود و نتوانست کاری کند به ما پرخاش میگرد و باید 
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 :روایت یکی از دیگر زائران

 

 

 سالم بر دوستان عزیزم

 

با چشمانی اشکبار این پیامو براتون ارسال میکنم شرایط خیلی سختیه تا دیروز با دوستان دعای عرفه خواندیم و 

 .اکنون شاهد جنازه های اوناییم

 

دت یک نفر رو میاورند. تو کاروانها بی قراری موج فضای بعثه مثل قرارگاهها جبهه شده که هر لحظه خبر شها

 .میزنه و همه به دنبال عزیزشون میگردن و جزء مفقودین هستند

 

 ...نفر برگشتن 2نفره ۵حج امسال حج پر از غم و اندوه شد... از گروه تواشیح 

 

 :علی ضیاء مجری برنامه های صدا و سیما هم گفت

 

رخ داد و مسیر دیگری را می رفتم اما به ناگاه متوجه شدیم که یکی از  من در آن مسیر نبودم که این اتفاق-

نفره از آن جا عبور می  200مسیرها را بسته اند، البته اینجا همه می گویند که ولیعهد و فرزند پادشاه با تیمی 

ریه حضور جکردند تا بروند به شیطان سنگ بزنند. البته ما هم همچین اتفاقی را حس کردیم و دوستانی که ت

 .چند ساله را دارند می گفتند جو امنیتی به گونه ای شده که انگار کسی از سرانشان در حال عبور است

 

اینجا هوا بسیار بسیار گرم است و دیروز نیز نسبت به امروز بسیار گرمتر بود، اما متأسفانه دریغ از آبی که به 

ه شود ایستگاه ایستگاه صلواتی آب و شربت بیام محرم میدست زائران بیت اهلل بدهند، ما بچه شیعه ها وقتی ا

دست عزادران می دهیم اما اینجا از تکریم زائران بیت اهلل الحرام خبری نبود، آب نبود که زائران بخورند و با این 

 .که می دیدند که هوا گرم است اما آبی بر سر مردم نمی ریختند

 

زه هیچ کمکی را از سوی ما نمی دادند حتی پزشکان هالل احمر که دیروز ما برای امدادرسانی رفتیم اما اجا

ها رفته بودند وقتی می بینند اجازه نمی دهند وارد بیمارستان ها شوند، پشت ها به بیمارستانبرای دیدن مریض

 درب بیمارستان منتظر می نشینند. حس انسان دوستانه ایرانی ها کامال مشهود بود و به مردم دیگر کمک می

کردند، اما متأسفانه مأموران عربستان با این که وضعیت نابسامان را مشاهده می کردند هیچ کاری نکرده و 
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 .اقدامی نمی کردند

 

همانطور که اطالع دارید ما امکانات بهتری نسبت به سایر حجاج دیگر کشورها داریم چون حجاج بعضی از -

ما با تیم های مختلف برای این حجاج آب معدنی و سایر کشورها از تشنگی جان خود را از دست داده اند و 

 .امکانات را ارایه می کنیم

 

نفر می  20حدود هفت الی هشت تیم به سرپرستی مسئوالن ما تشکیل شده است که هر یک از این تیم ها شامل 

 .شوند و به مسلمانان سایر کشورها کمک می کنند چون پلیس عربستان هیچ کمکی انجام نمی دهند

 

 ...اوضاع مردم خوب نیست، دعاشون کنید. تا اآلن پیششون بودم دعا کنید-

 

 :یک شاهد عینی هم در یکی از بخش های خبری صدا و سیما درباره این فاجعه گفت

 

نیروهای امنیتی مسیر ما را مسدود کردند، جمعیت زیادی هم روبرو می آمدند. این دو جمعیت که به هم 

اد شد و عده ای این وسط جان خود را از دست دادند و عده ای مجروح شدند. ما هم برخورد کردند، فشار زی

قطع امید کرده بودیم و اشهدمان را خواندیم و یکی از دوستانمان کشته شد. عده ای در کنار ما راه می رفتند و 

 .کشته شدند
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 :پیش بهار، یکی از خبرنگاران صدا و سیما هم گفت

 

 

بود که حجاج از منا برای رمی جمره عقبه حرکت کردند. حرکت پر از ازدحام وکند  9تا  و نیم 8حدود ساعت 

بود. یک کیلومتر که طی شد، حرکت کندتر شد و به یکباره جمعیت دیگر قدرت حرکت نداشتند. بعدا 

نرده  بامشخص شد مسیر بسته شده. این امر برای حجاج عادی بود. ولی با افزایش ازدحام، مسیرهای اطراف را 

 300بسته بودند. فشار جمعیت هم زیاد بود. یک طوری شد که این تبدیل شد به زندانی برای حجاج. بیش از 

هزار نفر در یک مسیر در حال حرکت بودند. عده ای از ترس خفگی رو به در و دیوار آوردند و سعی کردند از 

 .نرده ها باال بروند

 

دند و افتادند زیر دست و پا. عده ای هم می خواستند فرار کنند که عده ای موفق شدند. عده ای هم موفق نش

معلوم نبود کجا می خواهند فرار کردند وافتادند زیر دست و پا. ما با دوستانمان در حال حرکت بودیم که 

ناگهان همه چیز بهم خورد. من سعی کردم خود را با شرایط وفق دهم، ولی نشد. گرمای هوا، استرس و فشار 

یت باعث شد از هوش بروم. یک لحظه دیدم یکی از هموطنان پزشک ما دستم را کشید و به سمت کوچه جمع

باریکها برد. آنجا هم اجازه نمی دادند کسی وارد شود. با هر زحمتی بود ما را کشید آنجا و من بیهوش شدم. بعد 

 .پر از جنازه استاز نیم ساعت که آب و یخ روی سرم ریختند، من بهوش آمدم و دیدم اطرافم 

 

هر کسی کشته شده بود را می آورند آنجا می گذاشتند. اکثرا از کشورهای آفریقایی، پاکستانی، هندی و مالزی 

بودند. ایرانی اصال نبود. بعد که به هوش آمدم، هموطنم گفت اینجا بایستیم بدتر می شود. همینطور هم شد. 

 .نرده ها را می شکستند و وارد اتاقکها می شدندمردمی که آن پشت بودند برای نجات جان خود، 

 

باز این دوستمان من را بیرون از آنجا کشاند و شرایطی پیش آمد که توانستیم زنده بمانیم. بعد هم که لنگ 

لنگان رفتیم به سمت رمی جمره، دیدیم مسیر را کامال پلیس بسته. افرادی که آفریقایی هستند و در شبه قاره هند 

 13موال خانوادگی برای حج می آیند خیلی هاشان فوت کرده بودند. وضعیت عجیبی بود. االن شاید هستند، مع

ساعت از این حادثه ناگوار می گذرد ولی هنوز هم دوستانی که در منطقه تردد می کنند می گویند بعضی از 

 .جنازه ها روی زمین مانده و سعودی ها نتوانسته اند جمع کنند

 

اگر آنجا این بی کفایتی در خصوص نگهداری و راهنمایی حجاج به سمت رمی جمره صورت نمی گرفت این 
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 .اتفاق ناگوار نمی افتاد و خیلی از کشورها عزادار نمی شدند. حضور امدادگران ما در صحنه قابل تقدیر بود

 

 

 :کالم جالل بعد از سال ها درباره این جماعت هنوز زنده است -۵

 

عالیه! سعودی سرش گویا بدجوری به آخور نفت مشغول است. همه حجاج هم که از کثافت بترکند دولت "

  "!سرچاههای نفت به سالمت باد

 

ها لیاقت اداره این مشاهد را ندارند. مدینه و مکه را باید از زیر نگین این حشرات بیرون کشید و دو سعودی"

 ".المللی اسالمی اعالم کردشهر بین

 

 ه بر سر جنگ است یا علی مددیزمان -۶

 مدد ز غیر تو ننگ است یا علی مددی

1430۶۶19http://khabarfarsi.com/ext/ 

 

 

 

 

 

 

  

http://khabarfarsi.com/ext/14306619
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 هایی که بر زمین ماندجنازه

 روایت عینی یک حاجی که در منا بیهوش شد

نفر از حجاج سراسر جهان،  1300منا و کشته شدن حداقل برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب به بررسی حادثه 

اختصاص یافت. مسئوالن متعدد و یک شاهد عینی، بی کفایتی عوامل سعودی و دلیل حادثه را برای بینندگان 

 تشریح کردند.

حادثه تلخ و غمبار کشته شدن زائران در مسیر رمی جمرات، جهان را تکان داد. یک شاهد عینی در آنتن زنده 

لویزیون از وحشتی که زمان این حادثه در بین حجاج وجود داشت، نکاتی را گفت. به گفته خبرنگار صدا و ت

سیما که هم اکنون در احرام به سر می برد و در دره منا مستقر است، رعب و وحشت ناشی از ازدحام جمعیت و 

ند و نرده ها باال بروند و وقتی نمی توانستتنگی فضا و گرما به اندازه ای بود که مردم سعی می کردند از دیوارها 

 و پایین می افتادند، زیر دست و پا له می شدند.

در برنامه گفتگوی ویژه دیشب، کامران نجف زاده بحثی را دنبال کرد که برگ دیگری از بی کفایتی آل سعود 

ای رمی جمرات استفاده مسیری که بر ۵نام داشت. او در گزارش ابتدایی خود گفت گفته می شود دو مسیر از 

  نفر از حجاج شده است.1300می شد به دلیل امنیتی بسته شده و منجر به کشته شدن بیش از 

حسن شیخ االسالم کارشناس مسایل سیاسی به صورت حضوری در استودیوی گفتگوی ویژه خبری صحبت می 

مسئوالن از عربستان و سخنگوی کرد و سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت به همراه برخی دیگر از 

 کمیسیون امنیت ملی نیز از تهران به صورت تلفنی نظرات خود را بیان داشتند.

 آنچه می خوانید، مشروح گفتگوی ویژه خبری دیشب شبکه دو است.

 

هزار نیروی امنیتی برای حجاج در نظر گرفته شده در  20آقای شیخ االسالم طبق اعالم منابع عربستانی امسال 

 برابر بوده. بقیه کجا رفتند؟ 3تا  2حالی که سالهای پیش این میزان 

هزار نیرو حج را اداره می کرد. نه اینکه ساختار  70تا  ۶0متاسفانه سعودی هر ساله تعداد زیادی از  شیخ االسالم:

باتجربه  ایاشکال نداشته باشد، این مشکالت ذاتی ساختار شاهنشاهی سعودی است. امسال نظامیان و امنیتی ه

خود را برای توطئه در نقاط مختلف جهان به ویژه به یمن فرستادند. نیروهای دفاع مدنی شان در یمن گرفتار 

است. اخباری که می بینید در سوریه نیروهای امنیتی شان در داعش گرفتار است. در لبنان و بحرین نیز نیروهای 

کفایت و بی تجربه با ساختار سعودی افتاده است. عقل و  آنها اشغال کرده اند. متاسفانه حج دست عده ای بی

 درایت انجام این کار را ندارند.

http://www.eghtesadonline.com/fa/content/96857/%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%ad%d8%a7%d8%ac%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%af
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  سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت به صورت تلفنی در برنامه حضور یافت.

 تعداد جانباختگان ایرانی به چند نفر رسیده؟

ومانه عده زیادی به رحمت خدا رفتند، با توجه به عمق فاجعه و شرایط ویژه ای که پیش آمد و مظل اوحدی:

تعداد زیادی از اجساد تا غروب در مسیر رمی جمرات افتاده بودند. کنترل فضای رمی جمرات کامال از دست 

ععوامل سعودی خارج شده بود. بیمارستانها مملو از مجروحین حادثه بودند وتا آخرین لحظه که اجازه دادند 

 طقه حضور بیایند، اجساد را شناسایی کنیم.عوامل پزشکی و اجرایی ما در من

 

 چرا نمی گذاشتند نیروهای امدادی ما سر صحنه حاضر شوند؟

تا بعدازظهر عوامل امدادی ما در منطقه حضور پیدا کردند. از بعدازظهر فضای امنیتی شدیدی را ایجاد  اوحدی:

 ادی را می دادند.کردند. نه اجازه عکسبداری را می دادند نه اجازه حضور نیروهای امد

 

 آخرین آمار جانباختگان چند نفر است؟

نفر می شود. مجوزی گرفتیم  131نفر مجهول الهویه داریم که مجموعا  ۶نفر هستند و  12۵تا این لحظه  اوحدی:

که فردا به سردخانه ها و بیمارستان سر بزنیم برای شناسایی سایر مجروحان و کشته شدگان. تعداد جانباختگان 

 هزار نفر است. 2حادثه در مرز این 

 

 یعنی تعداد جانباختگان ایرانی ممکن است افزایش پیدا کند؟

بله، از عصر اجازه حضور در مسیر رمی جمرات ندادند و تعدادی از جانباختگان را مستقیم به سردخانه  اوحدی:

ساد انه ها پاسخگوی اجها منتقل کردند. حتی به سردخانه طائف بردند چون عرفات مکه و یثرب دیگر سردخ

نبود. امیدواریم افزایش جدی نداشته باشیم ولی با توجه به اینکه موضعی از جمعیت را زائران ما قرار داشتند و 

 آن نقطه ای که اجازه ورود ندادند، اجسادشان را مستقیم به سردخانه بردند.

  

 کردید. خانواده های آنها در نگرانی هستند؟نفر را اشتباه اعالم کردید از دنیا رفتند ولی بعد اصالح  2

شواهدی که بعضی همکاروانی ها داشتیم و اطالعات اولیه داشتیم که از دنیا رفته اند ولی خوشبختانه  اوحدی:

 سالم هستند و بالفاصله اصالح شد.
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وده می بندد و شما اعالم کردید دو تا از خودروهای پلیس ناگهان دو مسیر اصلی را که عبور و مرور حجاج ب

این باعث شده ازدحام اوحدی: جمعیت به وجود بیاید. ولی سخنگوی پلیس عربستان گفت تغییر مسیر شده. 

 جریان این چی بود؟

قبال عرض کردم که در مسیر رمی جمرات، کار آموزش حجاج انجام شده بود. مسیری که قرار بود  اوحدی:

بدون هماهنگی و اطالع قبلی، عوامل امنیتی عربستان یک مسیر را میلیون زائر همه با هم وارد شوند. ولی  1.۵

مسدود کردند و بستند روی زائران و بعد از زائران خواستند از مسیری که زائران پس از رمی جمرات می آیند 

عبور کنند. در واقع تراکم جمعیت و برخورد این دو جمعیت که مقابل هم حرکت می کردند، نقطه بحرانی شد 

 ن سوء تدبیر، کم تجربگی و نقطه سیاسی در کارنامه عوامل عربستان شد و واقعا فاجعه خونباری است.و ای

  

 زائران می خواهند ارتباط با خانواده های نگران بگیرند. آنها چه کنند؟

عزیزان زائر همه موبایل خود را دارند و فضای منا، فضای تلخ و سختی شده. خانمها االن به شدت  اوحدی:

اراحت هستند. شما جانباختگان را ببینید عموما عزیزان زائر مرد هستند. خانواده هایشان از طریق موبایل تماس ن

دارند. ما فضای سختی را در منا داشتیم و همانطور که در ایران عزای عمومی است، در منا نیز عزای عمومی 

 د. همسران آنها اینجا هستند.اعالم کردیم. بسیاری از بستگان جانباختگان در منا حضور دارن

 

 در ایران نیز خیلی ها نگرانند؟

خانواده های اینها با ایران ارتباط دارند. سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری نیز از مردم  اوحدی:

خواهش می کنند صبور باشند. برای خود ما نیز تلخ و سخت است آمار را افزایش دهیم ولی با صداقت و 

 ت تمام، آمار را اعالم می کنیم تا مردم نیز در جریان باشند.شفافی

 

 اولی و دومین حادثه گذشت، سومین را خدا به خیر بگذراند؟

 ۵2تعدادی از پزشکان و عوامل اجرایی ما در کنار تلی از جانباختگان حادثه حضور داشتند. در گرمای  اوحدی:

ئران ایرانی را از زیر جنازه های دیگر خارج می کنند. تعدادی درجه اجساد را شناسایی می کردند. تعدادی از زا

از مجروحان حادثه، عوامل اجرایی ما هستند که دچار گرمازدگی شدند و االن در بیمارستانها هستند. امیدواریم 

 با کمیته بحران، طوری مدیریت شود که از ابعاد این حادثه کاسته شود.
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کیه که خواستار برگزاری کشورهای اسالمی شده بود و اندونزی که می آقای شیخ االسالم، تحرکاتی در تر

گفت من بیایم در برگزاری حج کمک کنم. آیا این به جریانی علیه بی کفایتی سعودی ها در برگزاری مراسم 

 حج ختم می شود؟

ار مسافربری قط باید به اینجا ختم شود. حادثه مکه، افتادن جرثقیل، کنده شدن پنکه سقفی، در شیخ االسالم:

بسته ماند که باعث شد عده ای خفه شوند، هتل آتش گرفت و عده ای سوختند و االن این حادثه باعث کشته 

نفر شد. این بی کفایتی در ذات نظام پادشاهی عربستان است. چون به هیچ کس پاسخگو نیستند. این  2000شدن 

قر است، هر کاری دلشان می خواهد می کنند. این شاهزاده ها علی الخصوص االن که یک شاه بی کفایتی مست

داعش که اینطوری آبروی اسالم را برده، ساخته بندر بن سلطان است. آقای محمد بن سلمان تصمیم گرفت در 

زنجیره شاهی قرار بگیرد و می خواست ولیعهد دوم شود، فاجعه یمن را به اینصورت ایجاد کرد. این شاهزاده ها 

 گذارند با حماقت خاصی. توی کار همدیگر می

 

 یک شاهد عینی روی خط برنامه آمد.

نیروهای امنیتی مسیر ما را مسدود کردند، جمعیت زیادی هم روبرو می آمدند. این دو جمعیت که  شاهد عینی:

به هم برخورد کردند، فشار زیاد شد و عده ای این وسط جان خود را از دست دادند و عده ای مجروح شدند. ما 

ع امید کرده بودیم و اشهدمان را خواندیم و یکی از دوستانمان کشته شد. عده ای در کنار ما راه می رفتند هم قط

 و کشته شدند.

 

 کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی به صورت تلفنی وارد گفتگو شد.

 خبرید؟آقای رئیس جمهور دستور تشکیل ستاد ویژه ای را دادند. شما از تشکیل این ستاد با

بله این ستاد از اولین ساعاتی که خبر فاجعه رسید در شورای عالی علی امنیت ملی تشکیل شد به  خسروی:

ریاست آقای سردار شمخانی و قرار است با استفاده از اخباری که دریافت می کنیم در حال تجزیه و تحلیل ابعاد 

 شان دادن را بررسی می کنیم.این رویداد هستیم. در مقابل این فاجعه نیز امکان واکنش ن

 بعد چه می کنید؟

طبیعتا ما از همه حقوقی که کشورمان در این رابطه دارد از طریق مجامع قانونی دفاع و پیگیری می  خسروی:

کنیم. ساز و کار مشخصی دارد و مسئله ای که گریزی از آن نیست، دولت سعودی در مدیریت مراسم حج بی 
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این فاجعه را در اولین گام بپذیرد. گامهای بعدی نیز به صورت دقیق بررسی می  کفایت است و باید مسئولیت

 شود و به مردم اطمینان می دهیم این موضوع در عالی ترین سطوح جمهوری اسالمی دنبال خواهد شد.

 

قاضی عسگر سرپرست بعثه مقام معظم رهبری و سرپرست حجاج ایرانی بیت اهلل الحرام به صورت ضبط تلفنی 

 ر برنامه حاضر شد.د

نفر رسیده و ما از همان  130حادثه امروز بسیار تلخ و اسف بار است، آمار فوتی های ما به حدود  قاضی عسگر:

لحظات اولیه پیگیر ماجرا هستیم و به تمام بیمارستانها سرکشی شده و نیروهای زیادی در حادثه حضور یافتند تا 

نند و نجات دهند. خانواده های این عزیزان در کاروانها منتظر پیدا شدن بتوانند مجروحان را از این حادثه برها

اینها هستند و بدیهی است این لحظات تکان دهنده است. از صبح اطالع رسانی شده و امیدواریم آخرین اخبار و 

ان به تاطالعات را در اولین فرصت منعکس کنیم. امشب نیز نماینده محمد بن نایب وزیر کشور و ولیعهد عربس

 بعثه ما بیایند و ما با ایشان مفصل صحبت می کنیم و نتایج را بعدا می گوییم.

  

تحلیلهایی است که بخشی از بدنه آل سعود در استخبارات و پلیس، نارضایتی دارند و می خواهند اینطور تالفی 

 کنند. نظر شما چیست؟

زنجیره ای از شاهزاده ها بودند که سمتشان  متاسفانه اینطور است. یک کار خالف عرف شده و شیخ االسالم:

اشغال شده. اشتباهات بزرگی در یمن، بحرین، عراق و سوریه کردند. شاهزاده ها با همدیگر رقابت می کنند و 

 نیروهایشان نیز با هم رقابت دارند.

  

 اکثرا فریب و پوشش موازی کاری دارند؟

بهترین فرصت است که آقای رئیس جمهور و آقای ظریف در  آنها با آبروی اسالم کاری ندارند. شیخ االسالم:

نیویورک تشریف دارند و بهترین فرصت است به جهان اسالم پیام را برسانند. ایران و سایر کشورهای اسالمی از 

 این واقعه لطمه خوردند. عید ما را اینها عزا کردند.

  

 صورت تلفنی وارد بحث شد.پیش بهار، شاهد عینی و خبرنگار صدا و سیما از منا به 

 شما شاهد عینی هستند و حتی بیهوش هم شده بودید. بگویید چه گذشت و چه اتفافی افتاد؟

بود که حجاج از منا برای رمی جمره عقبه حرکت کردند. حرکت پر از  9و نیم تا  8حدود ساعت  پیش بهار:
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کباره جمعیت دیگر قدرت حرکت ازدحام وکند بود. یک کیلومتر که طی شد، حرکت کندتر شد و به ی

نداشتند. بعدا مشخص شد مسیر بسته شده. این امر برای حجاج عادی بود. ولی با افزایش ازدحام، مسیرهای 

اطراف را با نرده بسته بودند. فشار جمعیت هم زیاد بود. یک طوری شد که این تبدیل شد به زندانی برای 

حال حرکت بودند. عده ای از ترس خفگی رو به در و دیوار  هزار نفر در یک مسیر در 300حجاج. بیش از 

آوردند و سعی کردند از نرده ها باال بروند. عده ای موفق شدند. عده ای هم موفق نشدند و افتادند زیر دست و 

 پا. عده ای هم می خواستند فرار کنند که معلوم نبود کجا می خواهند فرار کردند وافتادند زیر دست و پا. ما با

دوستانمان در حال حرکت بودیم که ناگهان همه چیز بهم خورد. من سعی کردم خود را با شرایط وفق دهم، 

ولی نشد. گرمای هوا، استرس و فشار جمعیت باعث شد از هوش بروم. یک لحظه دیدم یکی از هموطنان 

ی ی وارد شود. با هر زحمتپزشک ما دستم را کشید و به سمت کوچه باریکها برد. آنجا هم اجازه نمی دادند کس

بود ما را کشید آنجا و من بیهوش شدم. بعد از نیم ساعت که آب و یخ روی سرم ریختند، من بهوش آمدم و 

دیدم اطرافم پر از جنازه است. هر کسی کشته شده بود را می آورند آنجا می گذاشتند. اکثرا از کشورهای 

م انی اصال نبود. بعد که به هوش آمدم، هموطنم گفت اینجا بایستیآفریقایی، پاکستانی، هندی و مالزی بودند. ایر

بدتر می شود. همینطور هم شد. مردمی که آن پشت بودند برای نجات جان خود، نرده ها را می شکستند و وارد 

بعد  .اتاقکها می شدند. باز این دوستمان من را بیرون از آنجا کشاند و شرایطی پیش آمد که توانستیم زنده بمانیم

هم که لنگ لنگان رفتیم به سمت رمی جمره، دیدیم مسیر را کامال پلیس بسته. افرادی که آفریقایی هستند و در 

شبه قاره هند هستند، معموال خانوادگی برای حج می آیند خیلی هاشان فوت کرده بودند. وضعیت عجیبی بود. 

هم دوستانی که در منطقه تردد می کنند می  ساعت از این حادثه ناگوار می گذرد ولی هنوز 13االن شاید 

گویند بعضی از جنازه ها روی زمین مانده و سعودی ها نتوانسته اند جمع کنند. اگر آنجا این بی کفایتی در 

خصوص نگهداری و راهنمایی حجاج به سمت رمی جمره صورت نمی گرفت این اتفاق ناگوار نمی افتاد و 

 . حضور امدادگران ما در صحنه قابل تقدیر بود.خیلی از کشورها عزادار نمی شدند

14304۶31http://khabarfarsi.com/ext/ 

 

 

 

 

  

http://khabarfarsi.com/ext/14304631
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 یادداشت؛

 مشاهدات نماینده تهران از فاجعه منا/مسئله فراتر از ناکارآمدی است

 

 10:00 - 1394مهر  ۶دوشنبه  - 292۶3۵7: خبر ٔ  شناسه

 مجلس < سیاست

من درمحل حادثه شاهد آن بودم که هزاران نفر ازحاجیان 

مرده و زنده به هم گره خورده بودندو درحالیکه فریاد 

کمک خواهی سرمی دادند آرام آرام چراغ زندگی شان،ناباورانه خاموش شد.نیروهای سعودی هم کمک 

 .رسانی نکردند

حسین طال: آنچه امروز ما شاهد آن هستیم از ناکارآمدی فراتر است، بلکه باید نام آن را جنایت -مهرخبرگزاری 

که برای نزدیکی به خدای خود به این سرزمین وحی یا مکان امن الهی آمده بودند و چشم های  خواند. مردمی

 .ود جان خود را از دست دادندزیادی منتظر بازگشت آنها بوده، در سایه کوتاهی و بی توجهی آشکار آلِ سع

من در محل حادث شاهد آن بودم که هزاران نفر از حاجیان مرده و زنده به هم گره خورده بودند و درحالیکه 

فریاد کمک خواهی. سر می دادند، آرام آرام جراغ زندگی شان، ناباورانه خاموش شد. نیروی نظامی و انتظامی 

 .شد و خود نیز توجه و توان الزم را برای کمک رسانی نداشتندسعودی مانع حضور مردم برای کمک می 

از بیتوته در مشعر و مزدلفه و پیاده روی زیاد  صبح بدلیل ازدحام و خستگی شدید زوار، ناشی9نزدیک به ساعت 

به سمت منا از یک سو و عدم مدیریت الزم برای تقسیم جمعیت توسط نیروهای نظامی سعودی و حرکت 

ی زوار سیاه پوست از سوی دیگر باعث عدم کنترل تعادل توسط برخی زوار خصوصآ أفراد مسن نامتعارف برخ

 .شد و این بر زمین خوردن دومینو وار ادامه پیدا کرد و بصورت دوطرفه حاجیان برروی هم افتادند

شدن نردهها  هبرخی حاجیان که بدنبال فرار از مهلکه بودند به سمت نرده های آهنی اطراف رفتند ولی با شکست

متر زن و مرد و پیر و جوان  12و پرت شدن آنان فضا سخت تر شد و در چند صد متر خیایبان به عرض حدودا 

 .در سه تا چهار طبقه بهم گره خوردند که یارای جداشدن از هم رانداشتند

شی از عدم حضور مناسب، کافی و جدی نیروهای سعودی موجب آن شد که بدلیل گرمای زیاد و فشار نا

هم افتادن مردم هر لحظه کشته ها بدلیل خفگی افزایش پیدا کرد. یعنی اگر می شد اینها را از هم جدا  روی

http://www.mehrnews.com/service/Politic
http://www.mehrnews.com/service/Politic/Parliament
http://www.mehrnews.com/service/Politic/Parliament
http://www.mehrnews.com/
http://media.mehrnews.com/old/Original/1393/04/03/IMG11020078.jpg
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کرد، فاجعه با کشتار اینگونه مواجه نبود. نه خود نیروهای سعودی بر خورد جدی را در ساعات اول داشتند و نه 

ز حاجیان حدود بیست نفر را از این ازدحام خارج اجازه کمک مردم را دادند. خود ما با کمک تعدادی دیگر ا

 .کردیم

بدلیل نبودن برانکارد، حوله های بازشده کف خیابان را پهن و حاجیان را در داخل آنها می گذاشتیم و چهار 

نفره به عقب می آوردیم. یعنی اگر دولت سعودی حتی در صحنه از حاجیان جوان کمک می گرفت ابعاد 

 .فاجعه اینگونه نبود

ما دولت سعودی را در حفظ جان زوار ناتوان و بی مسئولیت و اهمال گر دیدیم. البته این را هم باید بگویم که 

البته این موضوعات به هیج عنوان از مسئولیت دولت سعودی کم نمی  شاهد کوتاهی های دیگری هم بودم.

  .کند

  

 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی*

14338888http://khabarfarsi.com/ext/ 
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 قاری کشورمان چگونه گذشت ۲آخرین دقایق باهم بودن 

کارگر برای وضو رفت، باهم راه افتادیم، در خواستیم وارد منا شویم، محسن حسنیشاکرنژاد گفت: وقتی می

ار باره انبوهی از جمعیت به ما فشرفتیم اما یکداشتیم برای جشن عید قربان می ازدحام جمعیت گیر کردیم،

 آورد.

کارگر، قاری مشهدی ، روزنامه شهرآرا نوشت: محسن حسنیخبرگزاری فارس به گزارش گروه فضای مجازی

. گفتگوی زیر با حمید شاکرنژاد، دوست و سعید بیژنی، استاد المللی در حادثه منا جان خود را از دست دادبین

ز بردند؛ اما برای صحبت اوی صورت گرفته است که در وضعیت بسیار سختی پس از حادثه منا به سر می

خاطر گفتگویی که همراه با بغض و گریه بود، آورند. از ایشان بهنمی« نه»هر وقت و هرکجا که باشد « محسن»

 م.کنیتشکر می

 * چند سال سابقه دوستی داشتید؟

ن گردد به محسمیقبل از هر چیز بهتر است بگویم حال مساعدی برای مصاحبه ندارم؛ اما چون بر شاکرنژاد:

کنم کمی صحبت کنم. االن داریم منا را کارگر و داغی که جامعه قاریان به خود دیده است، سعی میحسنی

محسن در کنار ما نباشد. آخرین لحظاتی که با هم بودیم و دست هم را در کنیم. قرار نبود مثل امروز ترک می

ها پیش که با هم دوستی و رفاقت را شروع کردیم. ازدحام جمعیت گرفته بودیم، جلوی چشمم است؛ مثل سال

ادیم دمی ای ادامهطور حرفهبهسالگی که هر دو قرآن را سیزدهدر جلسات قرآن با هم آشنا شدیم. شاید از دوازده

 و صحبت بینمان درمورد تالوت بود.

 کارگر برایمان بگویید؟* کمی از خصوصیات محسن حسنی

ه شد. با مقام اولی کها محسوب میاستعداد بود. از قاریان برجسته ما بود و فخر ما مشهدیخیلی با شاکرنژاد:

جاد ویژه بین قاریان مشهدی اییران و بهایشان در مالزی بعد از تقریبا یک دهه کسب کرد، فضای مفرحی را در ا

ها بود که رتبه اولی نداشتیم و مقام معظم رهبری و همه مردم راضی بودند. در این مسابقات گاهی کرد. مدت

دانستند. صوت خوبی گیرد؛ کسب این مقام برای ایران خیلی خوب بود. همه حقش میناعدالتی صورت می

 کردند.امیدی را به دل قاریان انداخت که همه اساتید بهش افتخار مینشست. داشت و تالوتش به دل می

 خودش هم شاگردان خوبی را تربیت کرده بود.

 * در حج تمتع با هم بودید؟

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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خواستیم وارد منا شویم، ایشان برای وضو رفت. با هم راه افتادیم. در بله، در کنار هم بودیم. وقتی می شاکرنژاد:

کرد که قرار است این اتفاق بیفتد. داشتیم برای جشن عید قربان یم. کی فکرش را میازدحام جمعیت گیر کرد

تر بود. باره انبوهی از جمعیت بهمان فشار آورد. تصمیم گرفتیم بایستیم؛ اما ایستادن خطرناکرفتیم؛ اما یکمی

ر حسن پشت من بود. هجمرات که رسیدیم، محکم دست هم را گرفته بودیم تا از هم جدا نشویم. منزدیک رمی

اره کاروانی از بخواستیم کمی از جمعیت فاصله بگیریم که یکشد. میرفتیم، ازدحام بیشتر میچه جلوتر می

ها بین مردم هل دادند و دستمان از هم جدا شد. دیگر نفهمیدم محسن کجا رفت و او هم نفهمید من آفریقایی

 کجا رفتم.

 * نتوانستید پیدایش کنید؟

 رد شاید گفتیم. شدمی حساب مفقودان جزو. شود پیدا که بودیم امیدوار جمعه وقت آخر تا د:شاکرنژا

ند اشده مفقود عثهب قاریان نفر بیست از نفر پنج االن. رسید گوشمان به شهادتش خبر که باشد دیگری بیمارستان

 اند. ما االن چند مجروح هم داریم.که دو نفر به شهادت رسیده

 کارگر برایمان تعریف کنید.از محسن حسنیای * خاطره

انی حرفی بود. شخصیت روحتوانم بگویم محسن خیلی پسر متین و کممن فقط در یک جمله می شاکرنژاد:

خیلی خوبی داشت. متواضع و مودب بود. حواسش به کالمش و صحبت و رفتارش با مردم بود. در بحث تالوت 

 ویژه برایداری را از دست دادیم؛ بهمتاسفم که ما یک سرمایه آیندهقرآن مستعد بود و االن از صمیم قلب 

 جامعه قاریان، پذیرش و تحمل این مصیبت سخت است.

ساله کارگر برای مردم و جامعه قاریان خیلی سخت است. شنیدیم شما استاد چندین* خبر شهادت محسن حسنی

 خواستیم کمی درباره او صحبت کنید؟ایشان بودید. می

باشم. باید  گوتوانم مختصری پاسخو فقط میتوانم باور کنم این خبر ناگوار را االن شنیدم و هنوز نمی ژنی:بی

ا کردم. آقا مصطفی برادرشان هم با مبگویم که محسن بیش از هشت سال شاگرد من بود و با او قرائت کار می

 کردیم.ن کار میبود .در موسسه فاطر که در شهید کامیاب قرار دارد، با هم قرآ

 * از چندسالگی با شما بودند؟

 .بودیم هم با سالگیسیزده یا دوازده همان از بیژنی:
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 کردید؟ای چند ساعت با هم تالوت کار می* هفته

 جور وابستگی عاطفی بینمان بود.آمد و تالوت داشت. یکروزی سه ساعتی می بیژنی:

  

 صحبت کنید.* کمی از خصوصیات اخالقی ایشان برایمان 

 در او اب من که ابتدا همان از. بود مسئله این به مندعالقه هم خیلی. بود پیگیر هم و داشت استعداد هم بیژنی:

 ن نبود.زمی روی مهربانی نظراز بچه این مثل اصال. داشت معنوی حس یک بودم، ارتباط

 مقام معظم رهبری رفتند؟وقتی که در مسابقات مالزی نفر اول شدند و نزد  * احساستان چه بود

کرد، یک بار دیگر هم پیش آقا رفته بود؛ ولی دوباره هم رفت. البته وقتی که بچه بود و قرآن کار می بیژنی:

حرفی بود. تمام وقتش را صرف تالوت و درسش خیلی دوست داشت آقا را ببیند. بچه ماخوذ به حیا و کم

 کرد.می

  

ا برای ها، مقام برتری مالزی رتان بعد از سالسالهه شنیدید شاگرد چندین* خودتان چه احساسی داشتید وقتی ک

 ایران به دست آورد؟

ش با اایدئولوژی و نگاه محصول این. داشت ادامه اششکوفایی هنوز که دادیم دست از را سرمایه یک ما بیژنی:

سال در مسابقات شرکت کرد. من خودم ها فرق داشت. اصال دنبال مسابقات نبود. همین امسال بعد از چند خیلی

دوست نداشتم در مسابقات شرکت کند و دوست داشتم مخلصانه و خالصانه قرآن خودش را بخواند و جلو رود 

دانستم یک استعداد بکر است. سال . میتا اینکه خودش خواست و با هم مشورت کردیم و من هم قبول کردم

 م و رقیب بودیم.گذشته در مسابقات استانی با هم افتادی

................................................ 

 کشفی از اساتید محسن: در اوج رفت محسن امامی

شاگردان زیادی داشتم؛ اما یادم است که وقتی محسن  73از سالمن توفیق داشتم حدود سه سال استاد او باشم. 

من نفس  خواهی شد ورد، به او گفتم تو یکی از نخبگان ما رویم نشست و قرآن را تالوت کبار روبهبرای اولین

 راحتی خواهم کشید.
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 خوبی ملودی راگرفت. گوشش بهخوبی میهای قرآنی را بهالعاده گوش موسیقی خوبی داشت و نتفوق

ده یای بود که هنوز به رشد نرسدانست از کجا شروع کند و تا کجا ادامه دهد. محسن مثل غنچهفهمید و میمی

 بود، پرپر شد.

گلی را تواند این اتفاق را تحمل کند و ما تا کی باید منتظر باشیم چنین دستهدانم جامعه قاریان چطور مینمی

 دوباره ببینیم.

قدر بگویم که خیلی باحیا و مودب بود. در جلسات فضاجوری است که قاریان دوست دارند بخوانند. یادم همین

ک ای مودب بود که حتی یذاشتم محسن قرائت داشته باشد؛ اما این بچه به اندازهاست یک بار چهار جلسه نگ

 کلمه اعتراض نکرد.

 شد، این بود کهداد. یکی از چیزهایی که همیشه باعث امیدواری من نسبت به او میبه درس خوب گوش می

 رفت مدام قرائت داشت.وقتی به خانه می

ع کرد تا اشکاالتش رفرفت و برایم پشت تلفن قرآن تالوت میگنصف شب تماس می 2گاهی چندمرتبه تا 

 شود. خیلی مستعد بود.

ور جدادم، با پنج امتیاز باالتر مقام اول را گرفت. هیچزمان بهش نمره میطورکه من همدر مسابقات مالزی آن

 توانستند حذفش کنند. همین جمله را بگویم که او در اوج رفت.نمی

................................................ 

 آخرین مطلب منتشر شده در وبالگ محسن؛ قرآن، من شرمنده توام!

شود، همه از من مان آوازت بلند میام که هروقت در کوچهقرآن، من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته

 ای مردگان ما نازل کردهپنداریم خدا تو را برپرسند چه کسی مرده است؟ چه غفلت بزرگی که میمی

 است...

ند که کام. یکی ذوق مینشین مبدل کردهای موزهام اگر تو را از یک نسخه عملی به افسانهقرآن، از تو شرمنده

که تو را بر  کندکند که تو را بر روی فرش نوشته است. یکی ذوق میتو را بر روی برنج نوشته و یکی ذوق می

ترین قطع ممکن منتشر کرده است... . آیا خداوند واقعا تو را کند که تو را بر کوچکمیطال نوشته و یکی ذوق 

 سازی کنیم؟فرستاده تا موزه



37 
 

یق به نشینند که خالچنان به پایت میشنوند، آنخوانند و تو را میام؛ حتی آنان که تو را میقرآن، از تو شرمنده

ابقه زنند احسنت..! گویی مسرا بخوانند، مستمعین فریاد میاز تو اند. اگر چند آیهروزه نشستهپای موسیقی هر

 نفس است.

ای حفظ کردن تو با شماره صفحه، خواندن تو از آخر به اول ام اگر به یک فستیوال مبدل شدهقرآن، من شرمنده

سباب اچنین تو را یک معرفت است یا رکوردگیری؟ ای کاش آنان که تو را حفظ کردند، حفظ کنی تا این

 مسابقات هوش ندانند.

ه کنند کخوانند، چنان حظ میحال هر کسی که دلش رحلی است برای تو؛ آنان که وقتی تو را میخوشابه

 گویی قرآن همین حاال بر ایشان نازل شده است.

 ایم.ایم، تنها بخشی از اسالم است که به صلیب جهالت کشیدهآنچه ما با قرآن کرده

14338032http://khabarfarsi.com/ext/ 
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  :وگو با تسنیمروایت یکی از گواهان فاجعه منا در گفت

 آوری کردند های حجاج را جمعنیروهای عربستان بعد از فاجعه منا تمام گوشی

بعد از فاجعه منا از سوی نیروهای سعودی  های حجاجآوری گوشییک گواهان فاجعه منا با اشاره به جمع

گوسفند با  هایجان برسند، مانند الشهگفت: مسئوالن امدادی و انتظامی عربستان به جای اینکه به داد افراد نیمه

  .کردندها رفتار میجنازه

 

با  وگوفتحجةاالسالم سیدمحمد غروی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و یکی از گواهان فاجعه منا در گ

وء تردید براثر س، درباره این حادثه اظهار داشت: فاجعه منا که بیخبرگزاری تسنیمخبرنگار حوزه احزاب 

ین اند اتومدیریت نیروهای موجود در مسیر عبور حاجیان رخ داد، دالیل مختلفی دارد که عربستان سعودی نمی

  .دالیل را انکار کند

 تردید مربوط به نیروهای انتظامی بود که هدایت جمعیت را عهدهوی ادامه داد: عوامل پدید آمدن این فاجعه بی

داشتند؛ یعنی مأموران سعودی یک طرف مسیر راه را بسته بودند و در طرف دیگر راه، حاجیان حرکت 

ور بندند و مجبریزد و آنها یک راه را میعربستان برنامه به هم می کردند و ظاهراً به دلیل حضور وزیر دفاعمی

شوند که راه بازگشت را باز کنند و در این ماجرا جمعیت به همدیگر فشار آورده و این فاجعه دردناک پدید می

 .آیدمی

معیت حجاج ت جانگیز مربوط به هدایاین عضو جامعه مدرسین با بیان اینکه یکی از علل اصلی این حادثه تأسف

بوده است، افزود: مشکل پیش آمده ناشی از عدم مدیریت صحیح نیروهای انتظامی عربستان سعودی بود و 

 .مربوط به حجاج نبوده است

ساعت بعد از این فاجعه هم به امدادرسانی مجروحان و  4تا  3غروی یادآور شد: نیروهای سعودی حدود 

شد فقط از طرف حاجیانی صورت گرفت که آسیب کمتری دیده مصدومان نپرداختند و کمکی که به حجاج 

جاج سعود هیچ کمکی به حها پناه برده بردند در حالی که نیروهای امدادی و امنیتی آلبودند و به برخی از خیمه

  .کردندنمی

امی و انتظ های حجاج گفت: پس از این فاجعه مسئوالن امدادیوی درباره نحوه رفتار مأموران آل سعود با جنازه

هم جمع  ها رفتار و همه را باهای گوسفند با جنازهجان برسند، مانند الشهعربستان به جای اینکه به داد افراد نیمه

 .کردندمی

http://www.tasnimnews.com/
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این عضو جامعه مدرسین ادامه داد: تاکنون به نیروهای پزشکی و امدادی ایران اجازه ورود و کمک به حجاج را 

از  ها فقط بایدگویند برای تشخیص هویت جنازهه نیروهای کمکی ایرانی میداده نشده و مأموران سعودی ب

  .های همراه حجاج، آنها را شناسایی کنندطریق عکس و نشانه

نه سعود زمیای جمرات اظهار داشت: آلغروی تأکید بر عملکرد ضعیف عربستان سعودی در مدیریت منطقه

نها در این ماجرا نشان دادند که مدیریت بحران ندارند و حتی اجازه تأسف انگیز منا را به وجود آورد و آ حادثه

خواستند به حجاج کمک دهند. حتی زمانی که امدادگران ایرانی در این فاجعه میکمک به دیگران را هم نمی

  .گرفتندکنند، جلوی آنها را می

د و شاهد این موضوع این است که آنها توانند این فاجعه را دفن کننکردند که میها تصور میوی افزود: سعودی

ها را گرفتند و کسی اجازه عکسبرداری نداشت و راهها را از حجاج حاضر در صحنه میاوایل این حادثه موبایل

 .نیز بسته بودند

ها ادعا کردند این عضو جامعه مدرسین درباره طرح ادعای شعار دادن حجاج ایرانی در جمرات گفت: سعودی

  .ها داده نشددادند در حالی که هیچ شعاری از طرف ایرانیدر زمان وقوع حادثه شعار می که ایرانیان

جمرات ادامه داد: نکته قابل مالحظه این است که مسیری که این غروی با اشاره به مسیر ورود ایرانیان در رمی

و  یرانیان )خراسان رضوی، قائمشهرهای اانگیز در آن رخ داد، مسیر ایرانیان نبود؛ ولی وقتی کاروانحادثه تأسف

حالی که  کنند؛ درکنند، مأموران سعودی آنها را به مسیر حادثه منا هدایت میگلستان( به این مسیر ورود پیدا می

  .مسیر ایرانیان این مسیر نبوده است

نها بعد آ وی خاطرنشان کرد: جای تردیدی نیست که در فاجعه منا مقصر اصلی عربستان سعودی است؛ چرا که

از این حادثه تمام تالش خود را به کار گرفتند که مسئله را عادی جلوه دهند و در مرحله بعدی گفتند که ایران 

  .مقصر بوده است تا صورت مسئله را پاک کنند و فرافکنی انجام دهند
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 روایت شاهد عینی/ آنچه در منا شاهد بودم

 سید محمد رضا حسینی -بخش تعاملی الف 

 11:44ساعت  1394مهر  ۶دوشنبه  : تاریخ انتشار

 

 ام. آنچه ذیال مینویسم حاصلمن یکی از زائران حج تمتع امسال هستم که با کاروان بعثه به حج مشرف شده

ها شخصا حضور نداشتم که حاصل شنیدهای بنده از بنده از حادثه منا است. البته در برخی از صحنهمشاهدات 

 .انداند و آن را روایت کردههمراهانم است که مستقیما در صحنه بوده

 

 اند، مطلع هستند کهشب قبل از حادثه منا، در مشعرالحرام وقوف داشتیم و افرادی که به حج مشرف شده -1

موظف هستند شب عید قربان را در مشعر وقوف داشته باشند و با طلوع آفتاب مشعر را به سمت منا ترک حجاج 

دقیقه بود و در این هنگام بود که سیل حاجیان تکبیرگویان به سمت منا  10و  ۶کنند. طلوع آفتاب ساعت 

وقوف حجاج کشورهای های خاصی برای حرکت کردند. الزم است توضیح بدهم که در منطقه مشعر، جایگاه

ترین جایگاه به حد خروجی مشعر، جایگاه آفریقای غیر عربی است. به دلیل مختلف تعبیه شده است که نزدیک

دانست، ما را در همین منطقه یعنی انتهاب حد مشعر پیاده کرده اینکه، اتوبوس ما محل استقرار گروه ایران را نمی

ما با زائران آفریقای غیرعربی که عمدتا از کشورهای نتیجریه، نیجر،  بود و بنابراین در هنگام خروج از مشعر،

ی هاساحل عاجل، غنا و .. هستند همراه شدیم. ویژگی اصلی این مردمان، ساده دل بودن، قدرت بدنی باال، جثه

 .ها استبزرگ و رنگین پوست بودن آن

 

جیح دادند که مستقیما به جمرات رفته و اعمال در هنگام ورود به منا، همراهان بنده دو دسته شدند، گروهی تر

کند و باقی ماندن کیلومتری با هوله احرام که گرما را جذب می 3خود را انجام دهند، که به واسطه طی مسافت 

نمود. گروه دوم و از جمله خود بنده مسافتی در همین حدود و شاید یک کیلومتر کمتر، این مسئله سخت می

های ایران که در ابتدای منطقه منا مستقر بود مراجعه کرده و پس از صرف چادرهای کاروانترجیح دادیم که به 

 .صبحانه به اعمال بپردازیم

 

ن است ام ایای که در این سفر همیشه با آن مواجه بودهبعد از صبحانه به سمت جمرات حرکت کردیم. نکته -2

ست و کدام شود باز اهایی که منتهی به اماکن مقدسه میبینی کرد که کدام یک از راهتوان پیشکه هیچگاه نمی

ای ها جوان و با لباس نظامی هستند، بدون هیچ مقدمهیک بسته است. چون مأموران سعودی که اکثریت آن
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گیرند محلی را مسدود کنند و یکی از هنرهای ایشان هم این است که مدت زیادی با حاجیان ناگهان تصمیم می

 .کنندبودن راه بحث میدر مورد مسدود 

 

 

 

و  204از محل قرار گرفتن چادرهای ایران به سمت جمرات، چند راه مختلف وجود دارد که یکی از آنها شارع 

توان می تردیگری مظله است. مظله که به معنای سایبان است، راهی است که به دلیل سرپوشیده بودن راحت

تجربه بیشتری داشت، به عنوان رهبر گروه هدایت را بر عهده گرمای هوا را تحمل کرد. یکی از دوستان که 

های آن متر است که کناره 10خیابانی به عرض حدودا  204حرکت کردیم. شارع  204گرفت و از سمت شارع 

را چادرهای کشورهای عربی فراگرفته است. بعداز ظهر که پس از شنیدن خبر حادثه به این خیابان رفتیم، متوجه 

سمت راست این شارع کال چادرهای مصر و در سمت چپ چادر کشورهای تونس، مغرب،  شدم که در

الجزایر، لبنان و عراق وجود دارد. البته در قسمت انتهایی سمت چپ تعدادی چادر مصری هم وجود داشت. به 

گیرد، از یدانستیم که آیا مسیر مظله به طبقه همکف که طبق فتاوی رمی در آنجا انجام مدلیل اینکه ما نمی

کف توان به طبقه همبسیاری از مأموران سعودی که مستقر در آنجا بودند سوال کردیم که آیا از این طریق می

کردند. یعنی یک سیستم منسجم برای راهنمایی حجاج رسید یا خیر، که تقریبا همگی اظهار بی اطالعی می

 .میلیونی وجود نداشت

 

یر بسیاری از مسلمانان آفریقایی بودن که فرزندان خردسال خود را به کمر نکته دیگر در این بود که در این مس

ریختند. ما این مسیر را که همراه با درجه عرق می 40بسته بودند و این کودکان مظلوم در گرمای باالی 

 .فشردگی جمعیت بود ادامه دادیم و رمی جمره عقبه را انجام داده و به چادر بعثه برگشتیم

 

انجام حلق در حال آماده شدن برای استراحت بودیم که یکی از دوستان گفت که آیا اطالع دارید که پس از  -3

( من اظهار بی اطالعی کردم و گفتم ما االن آنجا بودیم 11حاجی در رمی جمرات کشته شدند؟ )حدود  1۵0

دم. در دم و اصل خبر را دیهای داخلی را پیدا کرهیچ اتفاقی نبود!! سریع از طریق اینترنت گوشی، خبرگزاری

این هنگام بلندگوی بعثه اعالم کرد که برای زائرن ایرانی حادثه اتفاق افتاده و نیاز شدید به کمک وجود دارد، 

لذا تیمی به همراهی هالل احمر تشکیل شود و به محل اعزام شود. تعداد زیادی از دوستان در این زمان )حدود 

 .باس نیروهای امدادی ایران به حادثه اعزام شدندو نیم صبح( با پوشیدن ل11ساعت 

 

تا زمان آماده شدن من گروه محل را ترک کرده بود و من نتوانستم به ایشان برسم و به جمعیت هالل احمر که 
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ان را راهنمایی اند و ایشدر کنار بعثه مستقر بود مراجعه کردم و گفتند بسیاری از زائران ایرانی مسیر را گم کرده

آمدند و از وجود حادثه در جمرات د. بسیاری از زائران مسن عرق ریزان از محل حادثه به سمت چادرها میکنی

ها را دیدم که در کنار چادرها تسبیح به دست و با چشمان پر از اشک منتظر گفتند. تعدادی از خانمسخن می

ته م همکارانی که به محل حادثه رفبازگشت عزیزانشان هستند. پس از حدود دو ساعت به بعثه برگشتم و دید

و زنده  ها بیشتر از دو یا سه هزار نفر است و کشتهاند. ایشان از عمق فاجعه و اینکه اجساد و کشتهبودند بازگشته

 .گفتنداند میروی هم قرار گرفته

 

محل حادثه بیرون اند از مأموران سعودی، نیروهای امدادی ایران را و همچنین مردمی را که در حال کمک بوده

اجساد را از  توانستندکرده بودند و شاید یکی از دالیل افزایش تلفات این مسئله باشد، چرا که افراد متعدد می

افراد زنده به سرعت جدا کنند و به مجروحان رسیدگی کنند. نیروهای امدادی ایران توانسته بودند از برخی 

 .شناسایی کنند ها رااجساد ایرانی عکس بگیرند و مدارک آن

 

های مختلف دیگری از بعثه همراه آمبوالنس و بدون آن به محل اعزام شدند. چون ظاهرا برای بار دوم گروه -4

توانستند در محل حضور پیدا کنند که به همراه آمبوالنس بودند. برخی از دوستان توانستند که فقط نیروهایی می

اه ها برخی دیگر از جمله بنده پیاده ردلیل کافی نبودن آمبوالنسبا آمبوالنس به محل مراجعه کنند، ولی به 

 .بودند را پیدا کرده و راهنمایی کنیم هایی را که به چادرهای اطراف مراجعه کردهافتادیم با این هدف که ایرانی

 

را راه  ها بود که مسئوالن درب ورودی چند چادر، ماچادرهای مصری 204همانطور که گفتم در ابتدای شارع 

ها ورود کردم و ندادند و از همانجا اعالم کردند که هیچ ایرانی وجود ندارد. از مسیر انحرافی به چادر مصری

ها میرفتم و میپرسیدم که آیا ایرانی در اینجا وجود دارد یا خیر. هنگامی که به نزدیک محل حادثه داخل خیمه

هایی که چادرها را از ن حادثه تخریب شده است. از نردهرسیدم متوجه شدم که ردیف چادرهای منتهی به خیابا

پوست بودند در روی زمین وجود دارد ها سیاههای بسیار زیادی که بیشتر آنکرد دیدم که جنازهخیابان جدا می

اند دیدهگفتند که بیشتر افرادی آسیبو همه در لباس احرام هستند. بعدها دوستانی که در صحنه حاضر بودند می

 .انداند و به علت فشار بیش از حد، خفه شدهها به سمت سقف چادر کردهه سعی در باال رفتن از نردهک

 

ای مظلومانه گریه گونهاند و مرد بهه پوست و به همراه یک زن نشستهدر اتاق جلوتر دیدم که دو مردم سیا

به  ت داده است. نتوانستم طاقت بیاورم وکرد که گویا دو نفر از بستگانش را از دسکرد و با دست اشاره میمی

اش را بوسیدم و با اشاره دست به او فهماندم که دعا کند. در سمت او رفتم و اشکهایش را پاک کردم و گونه
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همین سمت جلوتر رفتم، در اتاق دیگر چند جنازه روی زمین افتاده بود و یک زن که ظاهرا هندی بود و زاری 

ه کاور زردرنگ نیروهای امداد ایران را پوشیده بودم فهماند که دو نفر از همراهانش کرد. زن هندی به من کمی

  .زنده هستند و تقاضای کمک کرد

 

اند. و نیم است، به این مجروحان رسیدگی نکرده 4من تعجب کردم که چگونه ممکن است که االن که ساعت 

ا اورژانس را پیدا کنم. متاسفانه، فقط یک نیرو بسریع به داخل خیابان رفتم و سعی کردم که یکی از نیروهای 

کرد. ها زنده هم بود( را معاینه میای وجود داشت که ظاهرا داشت اجساد )که شاید در میان آنلباس سرمه

سریع به او فهماندم که دو نفر زنده در اتاق وجود دارد، با هم به اتاق رفتیم و او شروع کرد به معاینه کردن 

اند. من به او که سعی در ترک اتاق ها پوشیده شده بود و مشخص بود که مردهوی صورت آنافرادی که ر

ه دراز ها کداشت فهماندم که مقصود من دو زنی هستند که در انتهای اتاق حضور دارند، باالخره به باالی سر آن

ینها را ، صبر کنید تا اول اها گفت اینجا پر از جسد استزند آمد و به آنکشیده بودند و بیحال نفس نفس می

 .جمع کنیم بعد به حال شما رسیدگی خواهیم کرد

 

آمد، سریع به داخل خیابان رفتم و دیدم که برخی از همکارانم راه خود را به من هیچ کاری از دستم بر نمی

د که سریع دستور داگردند. افسر سعودی که این صحنه را دید، اند و دنبال ایرانیان میها پیدا کردهداخل جنازه

 .ایرانیان از محل خارج شوند

 

به  ایمایم ولی هنوز نتوانستههمکار من، به من فهماند که ما چادرهای سمت راست خیابان را جستجو کرده -۵

چادرهای سمت چپ برویم و ممکن است در آنجا ایرانی باشد. من از یک لحظه غفلت مأموران سعودی 

ها بود رساندم. باز هم به هر چادر که چادرهای سمت چپ که چادر الجزایری استفاده کردم و خودم را به

میرسیدم، سوال میکردم که آیا ایرانی در اینجا هست یا خیر. یکی از ایشان جواب داد که چهار ایرانی تا ظهر در 

تم. ها بود رفمغربی اینجا بودند و ناهار را خوردند و رفتند. من از او تشکر کردم، و به چادرهای بعدی که چادر

ده کند، او با زبان انگلیسی به من گفت که گم شیک اندونزیایی را دیدم که ایستاده و هیچکس به او توجه نمی

است و شماره مدیر را هم در گوشی که شارژش تمام شده دارد. او را به مأمور سعودی معرفی کردم و به او 

 .ی نداردگفتم که گم شده، مأمور سعودی گفت به من ربط

 

دانست به من گفت که به فرد اندونزیایی کمک خانمی مراکشی که در محل حضور داشت و انگلیسی می

گونه داشت، فروریخته و از کانال کند. جلوتر که رفتم، دیدم که سقف برخی از چادرها که حالت اتاقمی
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داد که به هم ریخته بود و نشان می ریزد. وضعیت ردیف متصل به خیابان نیز به شدتکولرهای این اتاق آب می

چه وضعیتی در آنجا حاکم بوده است. همچنین چند مرد و زن افغانی و آفریقایی را دیدم که در اتاق به تنهایی 

رغم حضور این مفقودین در چادرهای کناری، در اند و ظاهرا گم شده بودند. نکته قابل توجه اینکه، علینشسته

شود. مولی بود و این مسئله واقعا ناراحت کننده بود که چرا به این افراد کمک نمیچادرهای مرکزی زندگی مع

فات کردند، تلهای کمپ را باز میگفتند که اگر در هنگام حادثه، چادرهای کناری درببعضی از دوستان می

 .کردبه شدت کاهش پیدا می

 

آید، سریع لباس نیروهای امدادی را میدر هنگام حرکت از دور دیدم که یک مأمور سعودی به سمت من  -۶

را  های بزرگیدر آوردم تا شناسایی نشوم. سریع از کمپ خارج شدم و به سمت بعثه حرکت کردم. کامیون

 ریختند ودیدم که اجساد را )معلوم نیست که چند نفر زنده در بین این اجساد وجود داشت( به داخل آن می

که، به غیر از تنها مأمور اورژانسی که دیدم، هیچ کدام از مأموران سعودی کردند. نکته قابل توجه اینحمل می

زدند و تمام کار حمل این افراد را نیروهای که از ارتش این کشور بودند به اجساد و مجروحان دست نمی

 .دادندبنگالدشی، پاکستانی و هندی که لباس قرمز بر تن داشتند انجام می

 

ه بعثه کردند. بمأموران سعودی مشغول گپ و گفت بودند و با موبایل خود بازی میدر هنگام مراجعت دیدم که 

اند و از جمله چهار قاری قرآن که در مسافرت که رسیدم، متوجه شدم که چند نفر از همکارانم مفقود شده

 .همراه ما بودند

 

ثه درب چادرها را باز کنم: اگر کمپ های کناری محل وقوع حاداین دو روز به این سواالت فکر می -7

کرد، اگر به برخی از کردند. اگر سعودی نیروهای مردمی بخصوص ایرانی را از محل بیرون نمیمی

رسید، اگر به تعداد کافی نیروهای پزشکی سعودی وجود داشت، اگر مسیر ای آب میشدگان چند قطرهکشته

هموطنانم االن زنده بودند. و دلم برای دو شد و صدها اگر دیگر، حتما بسیاری از حرکت حجاج مسدود نمی

سوزد: اول آن زنانی که در کنار چادرهای ایران دیدم که با چشمان نگران منتظر بازگشت همراهانشان گروه می

و  شدندبودند و برخی از آنان ناامید شدند و دوم کودکان بیگناهی که در پشت مادران آفریقایی حمل می

 .ها معلوم نیستسرنوشت آن

 

14341273http://khabarfarsi.com/ext/ 
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 یادداشت میرسلیم از مکه

 عربستان باید صادقانه مسئولیت و تقصیرات خود را بپذیرد/خدمت به حجاج را تبدیل به کشتار کردند

ا وقوع فاجعه منا تاکید کرد: دولت عربستان نباید بعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی درباره علل 

 کاری، نواقص و اشتباهات خود را به دیگران و تجمعات آنان نسبت ندهد.سیاسی

 در هک نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو ، سیدمصطفی میرسلیمخبرگزاری فارس به گزارش حوزه احزاب

 :است رزی شرح به یادداشت این متن که پرداخت منا فاجعه وقوع به یادداشتی طی برد،می سر به مکرمه مکه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم»

در سال اول پادشاهى ملک سلمان در عربستان با حوادث و سوانح فاجعه آمیز متعددى مواجه شده ایم که مشابه 

ایم. این زنجیره مرگبار و اسفناک حوادث قطعاً نشاندهنده یکى از آنها را در دوران ملک عبداهلل شاهد نبوده 

اشتباه مدیریتى ملک سلمان و گروهى است که با او در عربستان اریکه قدرت را تصاحب کرده اند. در 

یادداشت قبلى خود اشاراتى به مسئولیت دولت تازه کار عربستان در حادثه سقوط جرثقیل نمودم و اینک الزم 

 نفر قربانى گرفته است بپردازم. 1300ازدحام در رمى جمرات امسال که تا کنون بیش از  مى دانم به مشکل

مقدمةً باید یادآورى کنم که وقتى جمعیت به مرز یک میلیون نفر مى رسد اداره امور مختلف آن اعم از عبور و 

یت آبهاى سطحى و مرور و امنیت و بهداشت و خدمات جمعى از جمله آبرسانى و تغذیه و دفع زباله و هدا

فاضل آب ، وارد مرحله جدیدى مى شود که مستلزم دانش تخصصى و اتخاذ راهبرد و تدبیر مناسب و استفاده 

گسترده از سوابق و تجرببات مثبت و منفى گذشتگان در زمینه هاى مشابه است. از این رو مدیریت کالنشهرها را 

رنامه ها و هماهنگیها و طرحهاى ویژه اى که جوابگوى در امتداد مدیریت شهرهاى بزرگ قرار نمى دهند و ب

نیازها و مقتضیات خاص آن کالنشهرها است منظور مى کنند واال آن شهرها تبدیل به جهنمى از مزاحمتها و 

ها و تخالفات و حوادث جانکاه امنیتى و عمومى مى شود. انتخاب مدیران آن کالنشهرها نیز بر مبناى نابسامنی

ى از ضوابط خاصى تبعیت باید بکند که براى شهرهاى کوچک و متوسط چندان ضرورت ندارد شایسته ساالر

 هر چند همواره مفید است.

 مکه، در بویژه شریف حرمین در آنها امور اداره که است نفر 13۵0000 رقم رسمى حجاج خارجى امسال بالغ بر

 شورهاىک تأیید به که اى شایسته گذارى ستسیا با باید ، منى و الحرام مشعر و عرفات و مسجدالحرام شامل

 و بمناس اجراى بویژه و طراحى سپس و کشورها همان هماهنگى با دقیق ریزى برنامه و ، باشد رسیده اسالمى

ارتى بسیار موشکافانه همراه باشد: بسیارى از حوادث به سیاستهاى نامناسب دولت عربستان بر مى گردد نظ آنگاه

http://www.farsnews.com/
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 و تاس اسالم جهان به متعلق معنوى لحاظ از که بنوعى خود را مالک حرمین مى داند در حالى که این مالکیت 

را البته از زمان ملک فهد عمداً  واژه همین و باشد حجاج به خدمتگزارى مدعى تواند مى فقط عربستان دولت

انتخاب کردند ولى نتوانستند به لوازم آن پایبندى نشان دهند و خدمت به حجاج را تبدیل به کشتار حجاج نکنند 

، حجاج بى گناهى که ضیوف الرحمن اند و بااعتماد به دولت عربستان وارد حرمین مى شوند تا تکالیف شرعى 

بةً الى اهلل برپا کنند. آنچه باید در مورد فجایع امسال بررسى دقیق شود ، از خود و مناسک حج و عمره را قر

 جمله اینهاست :

 تغییرات مدیران ارشد و میانى مسئول امور حج در عربستان چگونه انجام گرفته است؟ -1

 عدم برنامه ریزى براى به حداقل رساندن تداخل بین امور توسعه اى حرمین و اعمال حج. -2

توجیه مسئوالن اجرایى و انتظامات بویژه در مراسم توأم با ازدحام مانند رمى جمرات : یک بى دقتى در  عدم -3

جلوگیرى از مواجهه دو جریان فشرده جمعیتى سریعاً دو دسته جمعیت بى پناه را در مقابل هم قرار مى دهد که 

سال که ضیوف الرحمن از  9سال ، پس از نتیجه اى جز کشتار هزار نفرى ندارد و این اشتباه بزرگى است که ام

شبیه چنان فاجعه اى مصون مانده بودند ، در اثر دستور نابجا و راهنمایى غلط مسئوالن اجرائى رده صف ، در 

 رمى جمرات روز عید قربان رخ داد و مردم مسلمان را عزادار کرد.

مر بر بى نقص باشند و عدم نظارت مست عدم رسیدگى فنى به تأسیسات مختلفى که باید در ایام حج کامالً -4

آنها: اغلب وسائل ترابرى و تأسیسات نظافتى و بهداشتى و سرمایشى و تهویه اى و باالبرها نیازمند نگهدارى بوده 

اند که بموقع انجام نشده و تعمیر آنها نیز به دلیل فشردگى فعالیتهاى دوران حج به تعویق مى افتد و منجر به 

 نتیجه رد و.… عمومى نقل و حمل وسائل خرابى و قطار افتادن کار از ه شدن پنکه سقفى و حوادثى نظیر کند

 از عربستان دولت به را موارد آن هاى هزینه تمامى که حجاجى شود، مى حجاج به جانى خسارت آمدن وارد

امکانات  ، برخى داده انجام گذشته سال ده در بویژه عربستان دولت که خرجهایى البته. کنند مى پرداخت قبل

رفاهى و بهداشتى را براى حجاج ایجاد کرده ولى آن امکانات اگر به شکل مناسبى تعمیر و نگهدارى نشوند ، 

خود به آلت قتاله تبدیل مى گردند و این نکته اى است که ظاهراً دولت عربستان از آن غافل مانده و حداقل بر 

 آن نظارت نکرده است.

عدم سیاسى کردن خدمات حج نکته اى است که دولت عربستان باید وجهه همت خود قرار دهد و هیچگاه  -۵

با سیاسى کارى نواقص و اشتباهات خود را به دیگران و تجمعات آنان نسبت ندهد. از این مضحکتر نمى توان 

عار سیاسى داشته اند و این شنید که دولت عربستان ادعا کند حجاج ایرانى در هنگام رمى جمرات تجمع و ش

موجب ازدحام و کشتار شده است! دولت عربستان باید صادقانه مسئولیت و تقصیرات خود را بپذیرد و به کمک 
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سایر کشورها و ایجاد آمادگى عمومى الزم مانع تکرار این فجایع شود ، فجایعى که کفایت خدمت رسانى به 

سیار زشتى از این مراسم عظیم و باشکوه اسالمى در اذهان عمومى حجاج را زیر سؤال مى برد و ضمناً تصویر ب

 پدیدار مى کند.

 اللهم انت ثقتى فقنى شرّ خلقک

 سید مصطفى میرسلیم

 «143۶ذیحجة  11منى 
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 برخی حجاجتشنگی، عامل اصلی فوت 

 11:2۵ساعت  1394مهر  ۶دوشنبه  : تاریخ انتشار

  

یکی از اعضای کاروان نور با تشریح اتفاقات فاجعه منا از نجات جانش با نوشیدن چند قطره آب خبر داد و 

 90گان تا شدرسید تعداد کشتهگفت: بسیاری از حجاج از تشنگی جان دادند و شاید اگر فقط آب به مردم می

 .یافتش میدرصد کاه

به گزارش جهان، مهدی علی بابایی از اعضای کاروان قرآنی جمهوری اسالمی ایران است که به سختی توانست 

 .از حادثه منا جان سالم به در ببرد

 

 .شودوگو با فارس به تشریح روز حادثه پرداخت که در این گزارش تقدیم میوی در گفت

 

 اوضاع بحرانی شد و یکدیگر را گم کردیم ابتدا با هم بودیم اما در چند دقیقه *

 

ها در ابتدای راه منا همه با هم بودیم اما کم کم ازدحام جمعیت بیش از انتظار ما شد و در این ازدحام من و بچه

ظرف چند دقیقه آقای حاجی حسنی و سپس آقای دانش را گم کردیم و تقریباً همه از هم جدا شدیم. اوضاع 

بحرانی شد و من تقریباً الی جمعیت پرس شدم. کم کم نفس کشیدن برایم سخت شد تا  ظرف چند دقیقه بسیار

 .کردمجایی که دیگر احساس خطر می

 

فشار جمعیت و گرمای هوا سبب شد تا در زمان کوتاهی خستگی و تشنگی به حجاج غلبه کند و یکی یکی از 

ند. آمد و برخی از حجاج از دنیا رفتا باال نمیهحال بروند، متأسفانه شرایط به حدی بحرانی شد که دیگر نفس

 .دانستممن هم دیگر توان تحمل این شرایط را نداشتم و کار خودم را تمام شده می

 

 کرددادند اما کسی کاری نمیمردم از خستگی و تشنگی جان می *

 

هوش شدم. یواندم و تقریباً بدیگر نتوانستم روی پاهایم بأیستم و به زیر دست و پای مردم افتادم، شهادتین را خ

آگاه به سمتی که جنازه اما در این حال یکی از حجاج ایرانی من را از زیر دست و پا بیرون کشید و ناخود

 دادند اما هیچ کسحجاج روی هم انباشته شده بود هدایت شدم. مردم تک تک از خستگی و تشنگی جان می

 .کردبرای آنها کاری نمی
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کشیدم که همه زندگی از کودکی تاکنون های آخر را میهای حجاج نفسشتم و در کنار پیکررمقی در بدن ندا

جلوی چشمانم آمد، به یاد فرزندم افتادم که تنها دو روز از دنیا آمدنش گذشته بود که به حج آمدم و خوب او 

 .ذهنم آمدو همسرم افتادم و در چند دقیقه هزاران فکر بر  را ندیده بودم، به یاد خانواده

 

 ای آب جانم را نجات دادمنتظر مرگ بودم که یک ایرانی با جرعه *

 

هیچ امید و توانی نداشتم و منتظر مرگ بودم و در همین حین یک ایرانی که حالش نسباتاً بهتر بود به من گفت: 

خواندم، اما در  در این لحظات آخر به درگاه خدا توبه کن و شهادتین را بخوان، من هم به سختی شهادتین را

ای به همین حال یک ایرانی دیگر اندکی آب در دهان من ریخت و این جرعه آب مانند یک معجزه رمق دوباره

 .ها دیدمالی جنازهبهمن داد، چشمانم باز شد و خودم را ال

 

 گر بودندکرد و همه نظارهجز تعدادی ایرانی کسی به مردم کمک نمی *

 

کردند، تنها تعدادی ایرانی بودند که به مجروحان کمک کند و همه نظاره میکسی نبود که به ما کمک 

رفتم، در همین حین یک آمبوالنس دیدم و خودم کرد دوباره از حال میکردند. اگر این روند ادامه پیدا میمی

ت به ها به آمبوالنس نزدیک کردم و به این صورکش از روی جنازهرا کشان کشان و با همان حالت دراز

 .بیمارستان منتقل و نجات پیدا کردم

 

 کردندتراک جابجا میانداختند و با لیفتمأموران سعودی زنده و مرده را روی هم می *

 

شرایط بسیار بحرانی بود و مأموران سعودی بسیاری افرادی که هنوز زنده بودند را هم به روی جنازه 

های مردم را که حتی برخی از آنها زنده بودند با نهایت پیکر انداختند، اصالً کسی برای کمک نیامده بود ومی

 .کردندرحمی و با لیفت تراک جابجا میبی

 

 یافتدرصد کاهش می 90شدگان رسید شاید تعداد کشتهاگر آب به مردم می *

 

رسید تعداد متأسفانه بسیاری از حجاج از تشنگی و عطش جان دادند و شاید اگر فقط آب به مردم می

ها انداخته یافت. خود من تقریباً مرده بودم و حتی من را به روی جنازهدرصد کاهش می 90شدگان تا کشته

 .ای آب دوباره جان گرفتم و خود را نجات دادمبودند اما با جرعه



50 
 

 

 شرایط خوبی بر کاروان نور حاکم نیست/ اینجا فقط سکوت حکمفرماست *

 

له دو نفر از اعضای کاروان نور جان باختند و از سرنوشت سه نفر هم خبر در این فاجعه بسیاری از حجاج از جم

حالی که  فرماست. درنداریم، متأسفانه شرایط خوبی بر اعضای کاروان حاکم نیست و اینجا فقط سکوت حکم

مه با و ه رسیدها خصوصاً گروه تواشیح صدای تالوت و نوای تواشیح به گوش میهای بچهتا قبل از این از اتاق

 .کردندها و مناسک حج آماده میشور و شوق خود را برای انجام مطلوب مأموریت

143409۶9http://khabarfarsi.com/ext/ 

 

 

 

 

  

http://khabarfarsi.com/ext/14340969
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 اطالع رسانی حادثه منا به سبک جهان سوم

 1۶2813کد خبر:  - 11:19 - 1394/07/0۶

 .کاستی های زیادی در نحوه اطالع رسانی وضعیت حجاج حادثه منا وجود داشت و دارد :سالمت نیوز

 

مهر تا  3گفتند پدرم جز مفقودی های حادثه منا است. از جمعه "به گزارش سالمت نیوز، روزان نیوز نوشت:

ما زنگ نزده  حاال این تنها خبری هست که داریم. چند روز از حادثه گذشته هنوز هیچکس از حج و زیارت به

که خبری بدهد. دیروز خودمان به سازمان حج و زیارت سرزدیم. انها هم اطالعات شان از ما کمتر بود. یک 

چشم مان خون است و یک چشم مان به تلویزیون تا شاید خبری از پدرمان بدهد. اطالع رسانی حج و زیارت 

روز است هیچ خبری از  ۵ین حادثه منا می گوید. اینها را دختر فتح اهلل گودرزی یکی از مفقود "افتضاح بود.

پدرشان ندارند و هیچکس از مدیران کاروان و مسئولین سازمان بزرگ حج و زیارت تا به حال با آنها تماس 

نگرفته اند که خبری رسمی به آنها بدهند. فقط از لیست اعالمی شبکه خبر و رسانه ها شنیده اند پدرشان به 

خانواده ایرانی است که از روز پنجشنبه تا به حال هیچ  300. این وصف حال بیش از کاروان مراجعه نکرده

خبری از زائران شان در عربستان ندارند. دست شان به هیچ جا بند نیست و هیچکدام از مسئوالنی که با سالم و 

د که حداقل اخبار صلوات خانواده هایشان را راهی حج کردند تا به حال حتی یک خبر رسمی به آنها نداده ان

درج شده در رسانه ها را تایید کنند. ظاهرا نمره اطالع رسانی در شرایط بحران سازمان حج و زیارت بحرانی تر 

 .از خود اتفاق است

 

 

 تاخیر دو ساعته در اطالع رسانی حادثه در ایران

انند که از چند ماه قبل از به گزارش روزان، آنهایی که برای زیارت خانه خدا به سرزمین وحی رفته اند می د

اعزام مدیران کاروان دائم با زائرین در تماس هستند. از آنها برای شرکت در جلسات آموزشی اجباری دعوت 

می کنند. سازمان حج و زیارت هم متولی همه این ارتباطات پیش از حج است. روز اعزام هم که همه زوار 

ی شوند واز همانجا با اتوبوس راهی فرودگاه می شوند. این معموال در مسجدی که از قبل اعالم شده جمع م

روند معمول آمادگی برای اعزام به حج است. اما امسال وضعیت کمی متفاوت شده. وضعیتی که نشان می دهد 

این سازمان های عریض و طویل برگزار کننده حج با بودجه های زیاد در شرایط بحرانی چند مرده حالجند. 

جشنبه است که شبکه خبر اعالم می کند حادثه ای در منا رخ داده و تعداد زیادی از حجاج ظهر پن 11حدود 

صبح به وقت ایران رخ داده اما علی رغم وجود انواع وسایل ارتباطی در  9کشته شده اند. ظاهرا اتفاق در ساعت 

 ته شبکه خبر مدعی شده کهظهر هیچ خبر رسمی در رسانه های ایران منتشر نمی شود. الب 11تا ساعت  201۵سال 
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دولت عربستان مانع انتشار خبر شده است. اینکه در دنیای اینرنت و اطالع رسانی سریع و با حضور تعدادی از 

خبرنگاران ایرانی در منا چطور اطالع رسانی اولیه اینقدر دیر انجام شده سوالی است که هنوز هیچکس پاسخ 

 .دقیقی به آن نداده است

 

 از زبان دختر یکی از مفقودینابعاد حادثه 

شهریور از  11نجمه دختر یکی از مفقودین حادثه منا در مورد وضعیت پدرش به روزان می گوید کاروان آنها 

لرستان به عربستان رفت. وقتی می پرسم خبر جدیدی از او دارید، می گوید: بله! ایشاهلل هستن. هنوز که بی 

ان از شهر بروجرد عازم حجی شد که پر از حادثه بود. در حالی که آنها هم لرست 29014خبریم. پدر او با کاروان 

مثل بقیه زایرین فکر می کردند یک سفر آرام و امن در پیش دارند. از آنچه در این چند روز بر آنها گذشته می 

م شبکه دیدم خواهرم جیغ می زند. سر میز صبحانه بودم؛ رفتم دید 11گوید: صبح پنجشنبه بود ساعت حدود 

نفر کشته شده  300خبر دارد حادثه منا را اعالم می کند و از تعداد کشته ها می گوید. نوشته بود تا این لحظه 

نفر کشته شده. پدر و مادرش با هم به حج رفتند. روز پنجشنبه هم  4۵0اند. چند دقیقه بعد زیر نویس کردند که 

منا رفته بود. آخرین بار سه شنبه هفته قبل تلفنی با پدرش مادرش در هتل بود و پدرش مثل بقیه مردها روز به 

 .حرف زده بود و بعد هم برای عروسی یکی از اقوام با خواهرش راهی شیراز شده بود. خبر را هم شیراز شنیدند

 

 

 تا امروز حج و زیارت با ما هیچ تماسی نگرفته

مکه است و حالش خوب نیست. خیلی نمی روز است صدای پدرش را نشنیده می گوید مادرم  ۶دختر که حاال 

توانیم از او درباره جزئیات بپرسیم یا توقع داشته باشیم با آن وضع دنبال بابا بگردد. تا پنجشنبه صبح همه چیز 

خوب بود و منتظر بودیم تا چند روز دیگر برگردند. یکدفعه خبر را که شنیدیم مثل مرغ پر کنده شدیم. دست 

. فقط به دوست و آشنا زنگ می زدیم تا شاید کسی جایی آشنایی داشته باشد و بتواند مان به جایی بند نبود

پیگیری کند. به سایت های خبری و تلویزیون که اخبار را منتشر می کردند زنگ می زدیم و هیچکس جواب 

ایده ای لبته فنمی داد. به همه جا تلفن زدیم. نمی دانستم می شود از طریق خود حج و زیارت هم پیگیری کرد. ا

 .هم نداشت. دیروز آنجا هم رفتم و سر زدم اما اطالعاتشان از ما و رسانه ها هم کمتر بود

 

تا قبل از مراجعه حضوری شما کسی از حج و زیارت یا از کاروان پدر با شما تماس گرفته تا شما را از وضعیت -

 آنها مطلع کند یا حداقل خبر مفقودی شان را تایید کند؟

 .صال! کار و اطالع رسانی شان این مدت افتضاح بودنه، ا:
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 یعنی هر اطالعاتی که االن دارید از رسانه ها گرفتید؟ -

بله. کال صبح تا شب از پای شبکه خبر تکان نمی خوریم که شاید چیزی از وضعیت حادثه دیده ها و پدرم  :

 .و هیچ خبر دیگری نداریم اعالم کنند. چند روز است اسم پدرم در لیست مفقودی ها اعالم شده

 

 

 اطرافیان به دروغ می گویند پدرت پیدا شده

گفتگوی مان تلگرامی است. چند دقیقه ای غیب می شود. پیام می دهد که صبر کنید. تلفن مهمی دارم. بعد از 

 هده دقیقه می آید و با خوشحالی می گوید: یک پزشکی زنگ زده و گفته که پدرم را در بیمارستانی در مک

دیده و پدرم را هم کامل می شناسد. نشانی هم داده و همه حرف هایش درست است. حاال هم باید یکی برود 

اعزامی از  29014بیمارستان و پدرم را از نزدیک ببنید. یکی خبر داده که فتح اهلل گودرزی به شماره کاروان کد 

ک می گردد و تایپ می کند که تکذیب شد با یبروجرد لرستان پیدا شده و دخترها خوشحالند. ده دقیقه بعد بر

شکلک غمگین. توضیح می دهد که این چند روز هزار تا از این تلفن ها و خبرها داشتیم. مردم و فامیل زنگ 

می زنند و خبرهای شاد از پیدا شدن پدرمان می گویند و بعد که می فهمیم دروغ بوده می گویند می خواستیم 

 .وید مردم ... شده اند انگار. توی این شرایط به جای کمک آزار می دهنددلتان را خوش کنیم. می گ

 

 نحوه خبر رسانی افتضاح بود

 االن چهار روز از خبر مفقودی پدرتان گذشته. چه حسی دارید؟ -

من که دارم روانی می شم. داغونم. هزار بار از این خبرهای الکی خوشحال شدم و بعد پشیمون شدم که چرا  :

 .ه رو باور کردم. یه چشم مون اشکه یکی خونحرف بقی

 

 از نحوه خبررسانی در مورد وضعیت حجاج و حادثه دیده هاراضی هستید؟ -

 

روز پنج شنبه خوب بود؛ اما روزهای بعد فقط خبرهای تکرای پخش می کردند. انگار مردم را مسخره کرده  :

خواسته زیادی نیست. خبر زنده بودن عزیزت خواسته  اند. اینکه اطالعات دقیقی در مورد خانواده هایمان بدهند

 .زیادی نیست

 

 خبر رسانی اصلی از تلویزیون بود. بهتر نبود حج و زیارت به خانواده ها خبر می داد؟ -

این مدل خبر دادن افتضاح است. شاید کسی به تلویزیون دسترسی نداشته باشد بعد تکلیفش چیست؟ پری روز  :

وی جاده بودیم و چند نفر از دوستانم را معطل خودم کرده بودم که اخبار را دنبال کنند و که به تهران آمدیم ت
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 .اگر چیزی شد به من خبر بدهند

 

بعد از سه روز باالخره شماره موبایل مدیران کاروان ها را در رسانه ها اعالم کردند تا مردم از آنها خبر بگیرند.  -

 ؟شما به مدیر کاروان پدرتان زنگ زدید

من با مدیر کاروان حرف زدم. اطالع بیشتری از این چیزی که در رسانه ها می گویند نداشت و فقط می گفت  :

 .نمی دانم. به درد من که نخورد شاید به درد بقیه خانواده ها خورده باشد

 

 پرواز برگشت شان چه تاریخی هست؟ -

 .هشتم :

 

ی کنم و می پرسم می توانم از اسم واقعی خودشان استفاده از وقتی که گذاشته آن هم در این شرایط تشکر م -

 کنم؟

 .استفاده کنید. ما داغون تر از این حرف هاییم. دعا کنید :

 

 

 شماره تلفن اطالع رسانی عربستان خراب است

 هسه ساعت بعد از این مصاحبه و دقیقا چهار روز بعد از حادثه منا باالخره یکی از خبرگزاری ها عالم می کند ک

وزارت بهداشت عربستان شماره تلفنی اعالم کرده و گفته است که خانواده هایی که از کشورهای دیگر هستند 

می توانند از این طریق پیگیر وضع زائران شان باشند. به نجمه خبر می دهم اما بعد از نیم ساعت تالش می گوید 

ری که کاش مسئوالن محترم وزارت بهداشت این خط خراب است و بوق نمی زند. باز هم یک در بسته دیگر. د

و سازمان حج و زیارت نمی گذاشتند این همه روز بعد از وقوع حادثه بسته بماند. در ست ترین کار این بود که 

از همان روز اول این دو نهاد شماره هایی را اعالم کنند تا خانواده های حجاج بتوانند به طور دقیق و رسمی در 

 .طالعات بگیرندمورد عزیزانشان ا

 

 

 روز3لزوم اطالع رسانی دقیق به خانواده زائرین بعد 

البته باالخره روز گذشته این طلسم شکست و سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 

هالل احمر رسما چهار شماره تلفن اعالم کرد که مربوط به ستاد اطالع رسانی مصدومان حادثه منا بود تا مردم 

حرانی سلیمی انتظار دارد در مواقع ب بتوانند برای پیگیری زائران شان به آن شماره ها تلفن کنند. گرچه هر عقل
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مثل این به سرعت ستادهای اطالع رسانی تشکیل شود تا مردم بتوانند برای گرفتن اطالعات موثق به آنها مراجعه 

روز بعد از وقوع حادثه تازه به فکر اطالع رسانی  3کنند اما باالخره مدیریت از نوع ایرانی اینگونه است که 

ائرین می افتد. توجیه مرعشی هم در این مورد شنیدنی است . وی گفته است االن با توجه به مستند به اطرافبان ز

اتمام بیتوته در منا و لزوم اطالع رسانی دقیق به خانواده ها و بازماندگان این حادثه عظیم دستور تشکیل و راه 

روز اول 3نداده که چرا در این  اندازی این ستاد داده شده است. البته وی در صحبت هایش به این سوال پاسخی

 .وقوع حادثه ضرورتی برای اطالع رسانی دقیق به خانواده های زائرین نبوده است

 

 خانواده ها خبر مرگ حا جی شان را از تلویزیون شنیدند

 یاز پنجشنبه که حادثه منا رخ داد تا پایان روز شنبه خانواده های بازماندگان و مجروحین و کشته شدگان تنها م

توانستند اخبار حادثه را از شبکه خبر پیگیری کنند. حتی سازمان حج و زیارت انقدر به خودش زحمت نداد که 

به بازماندگان زنگ بزند و اخبار رسانه ها را تایید کنید. می توانید چند لحظه خودتان را به جای خانواده های 

 ن این است که اعالم کنند پدر و مادر یا بستگان تاناین حجاج بگذارید. پای تلویزیون نشسته اید و همه امیدتا

زنده هستند. یکدفعه مجری خبر اعالم می کند که به اخبار جدیدی که به دست مان رسیده گوش کنید. تعداد 

نفر است و چند نفر به کشته های دیروز اضافه شده است. اسامی این  1۶9کشته های ایرانی طبق آخرین خبر 

از ... . همانجا پای تلویزیون از مرگ عضوی از خانواده تان خبردار می شوید. حتی جایی  چند نفر عبارت است

 .نیست که با آن تماس بگیرید و این خبر را تایید کنید

 

 جایی نبود که اخبار رسانه ها را تایید کند

یارت به رسانه ها البته خبر رسانی رسانه ها هم در نوع خود جالب بود. در لیستی که از طرف سازمان حج و ز

داده شد اسم ده نفر به عنوان مجهول الهویه نوشته شده بود. در کنار بعضی از این مجهولین حتی اسم آنها را هم 

نوشته بودند. هیچکس نمی دانست که اینها از فوت شده ها هستند یا مجروحین. هیچ جایی هم نبود که به این 

لیه حادثه اگر به سایت حج و زیارت سر می زدید که به عنوان منبع ابهام خانواده ها جواب بدهد. در ساعات او

اصلی خبر رسانی از حجاج معرفی شده بود، صفحه ای که اسامی کشته شده ها در ان بود به علت تعداد باالی 

مراجعه کنندگان باز نمی شد و عمال از کار افتاده بود. اسامی فوت شده ها به صورت زیر نویس در شبکه خبر 

خش می شد و با فاصله ای حداقل نیم ساعته بر روی سایت های خبری قرار می گرفت که زمان انتظار برای پ

خانواده ها سخت تر بود. در حالیکه پیش از همه باید این اسامی بر روی سایت سازمان حج و زیارت یا سایت 

 .وزارت خارجه قرار می گرفت تا اعتبار آنها به طور قطعی تایید شود

ت عربستان هر بهانه ای هم که بیاورد به عنوان مجری حج، مسئول این حادثه است و تا این لحظه از جامعه دول
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جهانی و مسلمانان دنیا عذرخواهی هم نکرده است. اگر این اتفاق در کشوری مثل ژاپن می افتاد احتماال وزرای 

اهی می کردند. اما مدیریت جهان سومی مربوطه تا به حال چند بار هاراگیری کرده بودند و از مردم عذرخو

شرایط خودش را دارد و عذرخواهی معموال در آن جایی ندارد. اما خانواده های بازماندگان ایرانی این حادثه 

حق دارند از کسانی که مسئول اطالع رسانی به آنها بودند گله کنند. گرچه ظاهرا برای مدیریت بحران، مسئوالن 

ران مرتبط تصمیم گرفتند اطالعات حادثه را تا امروز به صورت قطره چکانی در اختیار حج و زیارت و سایر مدی

بازماندگان قرار دهند، اما کاستی های زیادی در نحوه اطالع رسانی وضعیت حجاج در ایران وجود داشت و 

ی در بی خبر دارد. کاش حداقل یک نفر از مسئولین محترم از این همه خانواده چشم انتظار که پنج روز است

کامل از زائران شان به سر می برند به خاطر این نحوه غیر قابل دفاع اطالع رسانی، عذرخواهی می کرد. اطالع 

رسانی درست و با احترام از سوی سازمان حج و زیارت حداقل حقی بود که بازماندگان این زائران باید از آن 

ناسی رایگان برای بازمانده ها و چشم به راه های برخوردار می شدند. جای خالی تشکیل تیم های روانش

مفقودین هم هنوز توی چشم می زند که وزارت بهداشت می تواند بگوید چرا مثل بقیه کشورهای پیشرفته به 

 .فکر بازماندگان حادثه نبوده است

 

 سوم جهان سبک به منا حادثه رسانی اطالع: نیوز سالمت

14340۶10http://khabarfarsi.com/ext/ 
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 ثانیه فاصله داشتم ۵روایت شاهد عینی منا/با مرگ 

 09:37ساعت  1394مهر  ۶دوشنبه 

 سایت خبری باشگاه خبرنگاران جوان : مرجع

دار کرد. فجایعی که گرفت،قلب عالم اسالم را جریحهها قرار اخباری که از حج امسال روی خروجی رسانه

 !حکام سعودی هیچ مسئولیتی را در قبالش نپذیرفتند

، مِنا، محلی در پنج کیلومتری شرق شهر مکه مکرمه در عربستان سعودی است که بیشترین افکارخبر به گزارش

 .شودمیاعمال حج در آن جا انجام 

 

ترین ارکان اعمال ایام تشریق است و حجاج باید در این محل با رمی جمره و در منا از مهم "رمی جمرات"

انداختن سنگ بر شیطان ظاهر، شیطان درون را نیز سرکوب کنند تا از شیطان پیروی نکند، از دیگر وظایف 

مان اهلل اسماعیل خویش را به قربانگاه برد تا به فرحاجی در منا ذبح قربانی است، در همان مکانی که ابراهیم خلیل

 .ایزدی امتحان سختی را پس دهد

 

 .بار منا قربانگاه قربانیان حجاج نبود، بلکه این حجاج بودند که خود قربانی شدنداما این

 

 ها قرار گرفت و حکایت از حادثه تلخی داشت،مهرماه( بود که خبری روی خروجی رسانه2شنبه )روز پنج

بار شود، حال پنج روز از وقوع این حادثه غمای که هر لحظه بر تعداد آمار قربانیان آن افزوده میحادثه

 .گذردمی

 

جانبازی است که امسال به همراه کاروان حجاج جانباز برای انجام مناسک حج راهی مکه  "حسین شیرازی"

شود و با کمک حجاج ر حادثه منا میشود، وی یکی از کسانی است که در رمی جمرات گرفتامکرمه می

 .گرددیابد و بعد برای کمک به سایرین مجداد به محل حادثه باز میالجزائری نجات می

 

 کند؛شیرازی حادثه را اینگونه نقل می

 

 .حسین شیرازی هستم، از کاروان جانبازان تهران برای انجام مناسک حج راهی سفر مکه شدم

 

اروان ایرانی درکنار هم در رمی جمرات در حال حرکت بودیم، میان ما هم حجاج ک 1۵، 10روز حادثه حدود 

http://www.afkarnews.ir/
http://www.afkarnews.ir/
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 .ای حضور داشتنداتیوپی و نیجریه

 

ها دادم تا آنمن تکه یخی در دست داشتم و برای خنک شدن حجاج آنان را به هم کاروانیانم و حجاج دیگر می

 .هم خود را با آن خنک کنند

 

گفتم که مان دادم و به اوبیفتد آخرین قطعه یخی که داشتم را به روحانی کاروان که این اتفاقدرست قبل از این

 ...آخرش هم به شما رسید، یخ را در کف دستش گذاشتم و همین

 

توانستیم حرکت کنیم و به سانتی هم که می ۵جمعیت حجاج بسیار بود و در مسیر حرکت آرامی داشتیم، همان 

 .توانستیم خود را نجات دهیمافمان بسته بود و نمیجلو برویم متوقف شد، درهای اطر

 

افتح "اوج قضیه روبروی درهای مقر حجاج الجزایری بود، خودم جلوی این در بودم و چندین بار به عربی گفتم 

 ."افتح باب" "باب

 

کر م فمن در کنار در ورودی چادرهای حجاج الجزائری میان حجاج گرفتار بودم، به در چسبیده بودم و با خود

ای مشاهده کردم که کردم که اگر این در باز شود قطعا با هجوم جمعیت مرگ من حتمی خواهد بود در لحظه

نفر از سیاهپوستان که قد بلندی داشتند پاهایشان را روی زانوانم گذاشتند و از روی کتف من به باال رفتند،  3، 2

خر بردند، دو بار شهادتین را گفتم و لحظه آد را باال میارتفاع زیاد بود حدود یک تا یک و نیم متر باید پای خو

 .امام زمان )عج( را قسم دادم

 

ثانیه فاصله داشتم در لحظه آخر که اشهدم را گفتم از امام زمان)عج( طلب کمک کردم، از دری که  ۵با مرگ 

م، باالی در رفتم روی توانجلویم بود باال رفتم، کاری که اگردر حالت عادی بخواهم آن را انجام دهم نمی

ها خواستم که کمکم کنند. وقتی به هوش ها، خودم را به پایین پرت کردم و از الجزایریچادرهای الجزایری

 .ام نجات بیابمآمدم خدا را شکر کردم که توانسته

 

ه اسم دیدم کها قرار داشت زمانی که در میان انبوه حجاج گرفتار بودم، پسر یکی از دوستانم را که میان جنازه

را  توانی انجام دهی این است که سرتزد، او تنها سرش بیرون بود، به او گفتم که تنها کاری که میمرا صدا می

یدم با وجودی که کشگرفتم و میتوانم دستت را بگیرم. اگر دستش را میهمچنان باال بگیری و نفس بکشی نمی

 .جات دهمتوانستم او را نهای سنگینی بود نمیزیر جنازه
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ای رخ داده دانستم که چه فاجعهبعد از اینکه نجات یافتم، حالم که بهبود یافت به محل حادثه بازگشتم اما نمی

گرفتم و با است، وقتی بازگشتم دیدم اوضاع چگونه است و شروع به فیلمبرداری کردم با یک دست فیلم می

 .کردمدست دیگرم به مردم کمک می

 

کاروانیانم گفتم که طبقه کپه جنازه بود، وقتی خودم را به چادرمان رساندم به هم ۵، 4زیر  "عباس"دوستم 

عباس هم رفت، اما وقتی دیدم که او هم توانسته است نجات یابد او را در آغوش کشیدم و از زنده ماندنش به 

 .گریه افتادم

 

آوردند خیلی از کسانی که فوت تا دکتر می 10ها در آنجا نیروها و سربازان فراوانی بودند، اما اگر به جای آن

ریختم و آنها های آب را روی صورتشان میماندند؛ من با مقدار آبی که در دست داشتم قطرهکردند، زنده می

 .نفر را نجات داد 10توانست توانم بگویم که با یک بطری آب شاید میکردند، میچشمانشان را باز می

 

آوردند خیلی از کسانی که فوت تا دکتر می 10ها فراوانی بودند اما اگر به جای آن در آنجا نیروها و سربازان

م و آنها ریختماندند، من با آبی که در دست داشتم به برخی افراد قطره آبی روی صورتشان میکردند زنده می

 .فر را نجات دهیمن 10توانستیم توانم بگویم که با یک بطری آب شاید میکردند، میچشمانشان را باز می

 

عصراین قدر معطل کردند که حجاج  ۶،7مأموران عربستانی در ابتدای کار هیچ اقدامی انجام ندادند و تا ساعت 

 .تلف شدند و بعد هم زنده و مرده را باهم بردند

 

ردم م ای کمتر از دقیقه پیش آمد، ناگهان درهای جلویحادثه منا حادثه بسیار تلخ و ناگواری بود و در لحظه

 .بسته شد و همه حجاج بر هم فشار آوردند

 

ند خواهها دانست و به باشگاه خبرنگاران گفت: سعودها میشیرازی مقصر اصلی فاجعه منا را خود سعودی

تیم انجام توانسحادثه منا را به گردن ایرانیان بیندازند و ما را مقصر جلوه دهند اما وقتی درها بسته شد کاری نمی

در حال حرکت بودند، اما وقتی یک مرتبه یک سد مانع شود قطعا با جمعیتی که وجود داشت  دهیم، حجاج

 .شداش همین مینتیجه

 

گویند حجاج در رمی جمرات بر عکس جمعیت در حال حرکت من همچنین در خبرها دیدم که برخی می
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اهیم بر عکس که بخوبرسد به اینتوانستیم حرکت کنیم چه بودند، در جایی که ما بودیم حتی مستقیم هم نمی

 .جمعیت حرکت کنیم

 

ها همراه هستم، دو نفر قربانی و چهار، پنج نفرمفقودی داریم، باید بگویم که در کاروان جانبازانی که بنده با آن

 .فردی که از جریان فاجعه منا نجات پیدا کرده است، معجزه بوده و خداوند نخواست که از بین برود

 

نفر از ما را به بیمارستان نظامی خارج از مکه بردند، ما را در یک اتاق  ۵، 4کرد که انم تعریف مییکی از دوست

شبکه تلویزیونی به آنجا آمدند و از ما فیلم و  8، 7بزرگ قرار دادند حوله تمیز و دمپایی به ما دادند، سپس 

را در  های صورت گرفته اینهابرداریفیلم خورد که بعد ازرسند، او قسم میمصاحبه گرفتند که مثالً به ما می

مان در خیابان شب به دنبال دوست 12های معمولی گذاشتند و سپس به آنها گفتند که بروید، ما تا بیمارستان

 .گشتیم تا با اطالعاتی که از محلی که در آنجا قرار دارد، پیدایش کنیممی

 

ند از حجاجی که در مکانی جمع هستند و دری برای آنان باز دهها دیدم که تصویری نشان میفیلمی را در رسانه

جا شود اما این اصال برای جمع ما و آن لحظه نیست. این تصویر برای خود رمی جمرات است و ما اصال به آنمی

متر عرض داشت و دو طرف  9، 8جا داشتیم، ما در خیابانی یک طرفه بودیم که نرسیدیم و فاصله زیادی با آن

 .ها گیر کردیمهای چادرهای کاروانیان حجاج بود که آنها را بسته بودند و ما نیز در این خیابانآن در

 

های خود با ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه دلخراش خواستار این شاهد عینی فاجعه منا در پایان صحبت

 .دیدگان شدرسیدیگی به وضعیت حادثه

 

143383۶7http://khabarfarsi.com/ext/ 
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 *مرتضی باقری-ای که قابل پیشگیری بود فاجعه

چند روز از حادثه کشتار مکه می گذرد اما هنوز عمق فاجعه بر روح و جان سنگینی می کند. متأسفانه ضیوف 

 ئوالن حج عربستان در فاجعه ای تاریخی درالرحمن در سرزمین وحی به علت بی تدبیری و بی مسئولیتی مس

 .لباس احرام مظلومانه زیر دست و پا کشته شدند

 

حج تمتع به نکاتی در این باب اشاره می کنم و شهادت می دهم 3۵با شرط انصاف و اطالع و تجربه حضور در 

 .آنچه در این نکات می آید چیزی جز مشاهدات عینی و مستقیم خودم نیست

قمری مسیر تردد حجاج از ورودی منا به سمت انتهای آن یعنی محل جمرات تغییرات بسیار  1400از سال  .1

سال اخیر بارها از همین مسیر عبور کرده ام و اتفاقات ناگواری را  3۶مختصری یافته است.اینجانب در طول 

شد که نرده های آهنی بشخصه شاهد بوده ام و بارها تا مرحله مرگ پیش رفته ام. گاهی آنقدر فشار زیاد می 

تخریب شده و حاجیان ناخواسته و براثر فشار به اطراف خیابان می افتادند. متأسفانه در این سال ها با احتمال 

اینکه ممکن است ازدحام جمعیت منجر به فشار و تخریب نرده های دو طرف خیابان شود اقدام به محکم نمودن 

یعنی به جای ایجاد امنیت، راه های فرار حاجیان را در صورت ازدحام میله های آهنی دو طرف خیابان کرده اند. 

 .بسته اند

در این سال ها حجاج از همین خیابان تردد داشته اند حال سؤال این است؛ آیا در کنار طرح توسعه  .2

تردد امن مسجدالحرام و مطاف و... آیا نباید مسیر تردد حاجیان از مشعرالحرام و منا تعریض شود؟ آیا الزمه 

 جمعیت میلیونی، اتوبان های دو و سه طبقه نیست؟

میلیون حاجی خواهد بود  ۵با توجه به طرح توسعه مکه و اینکه گفته می شود سال آینده حج پذیرای حدود .3

آیا توجهی هم به محدودیت زمین در عرفات و مشعر و منا شده است ؟ چرا مقامات عربستان خود را بی نیاز از 

 .این رابطه می دانند توضیح در

سال حج در شدت گرما برگزار خواهد شد، چرا کمترین تمهیدی برای  12با توجه به اینکه از امسال به مدت  .4

 .مقابله با شدت گرما اتخاذ نمی شود

حاجی از وادی محسر درانتهای مشعر الحرام،راه یک ساعته تا محل رمی جمرات را قریب دو ساعت طی می 

این مسیر هیچ آبی برای نوشیدن نیست. این نقیصه خود زمینه ساز بروز فاجعه ای از نوع فاجعه  کند و در طول

امسال است. چرا که حاجیان در شدت گرما در زیر آفتاب از امکان نوشیدن آب محروم هستند و در صورت 

 .بروز فاجعه به دلیل بی حالی و بی رمق شدن زودتر تسلیم مرگ می شوند
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مسموعات قابل مالحظه که برای اینجانب کامالً قطعی است، گرایش های مذهبی افراطی برخی مأموران طبق  .۵

بخش های مختلف عربستان در افزایش تعداد کشته های ایرانی مؤثر بوده است. با حذف جزئیات به صراحت 

 تعلل انی چه بسا عمداًاعالم می کنم که با تعصب جاهلی و غیر انسانی نسبت به کمک رسانی به مجروحان ایر

شده است. هستند افرادی از مجروحان ایرانی و از عزیزان اهل سنت که در صحنه مکرر شنیده اند که اگر 

مجروح ایرانی است بگذارید جان دهد و بمیرد. طبعاً این رفتار را بنده به عنوان رفتار رسمی دولت عربستان تلقی 

 .درون مأموران ادارات عربستان مشهود است نمی کنم بلکه به عنوان جریان افراطی در

آماده نبودن برای بحران آن هم در حج به هیچ عنوان پذیرفته و قابل توجیه نیست و اینکه عصر روز حادثه  .۶

هنوز مجروحان بین جنازه ها بوده اند نشان از کمترین آمادگی دارد. در واقع بیشتر کشته ها در مرحله بعد جان 

سی به فریادشان نرسیده است. بحث کمبود نیروهای اورژانس و خدمات رسانی پزشکی در این باخته اند چون ک

ماجرا و نداشتن تمهیدات جدی مسأله مهمی است و در بررسی ایجاد این فاجعه انسانی نقش و جایگاه مهمی 

 .دارد

ان در منا بودم. حاجی در وقت سنگ زدن به شیط 400سال قبل در همین ایام شاهد کشته شدن حدود  3۶ .7

امسال نیز مرثیه خوان خواهران و برادران زائر بودم که از مکه به عرفات و از عرفات به منا کوچ کردند و بعد از 

دو روز اعمال فشرده و قبل از رمی جمرات به مسلخ کشیده شدند و قربانی ناکارآمدی های مدیریتی شدند.این 

 .جانباختگان سند بی کفایتی مدعیان هستند

1433781۵http://khabarfarsi.com/ext/ 
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 حقایق فاجعه منا از زبان خبرنگار شاهد ماجرا

 14:۵9ساعت  1394مهر  ۵یکشنبه  : تاریخ انتشار

  

  

خود جزو حجاج و شاهدین عینی  که« المیدی بامیدل»به نام « ونگارد»ای روزنامه عکاس و خبرنگار نیجریه

دخواهی و کردم خواست، گفت: وقتی دلیل تاخیر یک ساعت و نیم مترو رو متوجه شدم باور نمیفاجعه منا بوده

 .نادانی تا این حد میتواند ذهن پادشاه یک کشور را اشغال کند

ناسک و البته انجام همزمان مبه گزارش جهان به نقل از تیتریک، هر سال به دلیل حضور میلیونی حاجیان تمتع 

دهد. در پی فاجعه ای که چند روز گذشته توسط آنها، در مسیرهای منتهی به رمی جمرات ازدحام شدید رخ می

به  "ونگارد"با عکاس و خبرنگار نیجریه ای روزنامه  1در من و رمی جمرات اتفاق افتاد، خبرنگار بین الملل تیتر

ء حجاج و شاهدین عینی فاجعه منا بوده است مصاحبه ای انجام داده است که که خود جز "المیدی بامیدل "نام 

 :به شرح زیر می باشد

من و گروهم صبح خیلی زود به طرف منا راه افتادیم چون تجربه نشون داده بود که خیلی شلوغ میشه. ما با مترو 

رو واستاد. توی مترو بودیم، یه دفعه مت داشتیم میرفتیم به اون سمت. یعنی خیلی ها با مترو میرفتن. وقتی که توی

بیابون ایستاده بود. معلوم نبود کجاییم و چرا ایستاده. دقیقا یک ساعت و نیم توی یک مترو پر از جمعیت و توی 

اون هوای گرم معتل شدیم. کم کم حجاج می خواستن شیشه ها رو بشکونن و بیان بیرون. اما بعد از یک ساعت 

رکت کرد به سمت جمرات. بعدا دلیل این تاخیر یک ساعت و نیم رو متوجه شدم. آخر ونیم باالخره مترو ح

 !صحبت هام براتون می گم

 

هوا خیلی گرم بود. واقعا داغ. همه سعی داشتن که مراسم مذهبی رو خیلی سریع انجام بدن و برگردن به طرف 

حرکت می کردیم. نفس هم نمیشد چادرهاشون.جمعیت اینقدر زیاد بود که مسیر قفل شده بود. به سختی 

بکشیم.تا چشم کار می کرد حجاج پشت سر هم بودن و بزور سعی داشتن راه خودشون رو باز کنن و به 

مسیرشون ادامه بدن. گرمای بیش از حد هم شده بود یه عاملی برای اینکه حجاج بیشتر همدیگرو هل بدن تا 

دیدم که دارن میوفتن. یکی بعد اون یکی میوفتادن زمین. مسیر باز شه. کم کم فاجعه شروع شد. مردمی رو می

اولش فکر کردم که به خاطر گرماست که کم کم دارن بیهوش میشن. اما بعد متوجه شدم که مثل اینکه انگار یه 

  .موجی از یه جایی شروع شده و داره همرو میندازه روی هم
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کمال تعجب دیدیم یه جمعیت عظیمی دارن از روبرو  ما داشتیم میرفتیم برای انجام مراسم رمی جمرات اما با

میان. غیر قابل توصیف بود. غیر قابل توصیف. خودم با چشمام شاهد این صحنه بودم که سعودی ها یکی از 

اصلی ترین مسیرها رو بستن و جمعیت رو هدایت کردن به مسیرهای دیگه. چیزی که به ما یاد داده بودن و تو 

مطلع شده بودیم این نبود. یک مسیر رفت و یک مسیر برگشت. اما در یک لحظه همه این چند روز از اون 

معادالت عوض شد. مثل سونامی بود. با خودم گفتم مرگ من حتمیه. وقتی که جمعیت به هم برخورد کرد 

ه چیزی رو دیدم که تو عمرم ندیده بودم. حجاج از روی هم رد می شدن. باورنکردنی بود. از سر وکله هم ب

 .معنای واقعی کلمه رد میشدن

 

مردم با صدای بلند اهلل اکبر می گفتن . داد میزدن. جیغ و داد بچه ها و نوزادان آزارم می داد. زیر دست و پا له 

می شدن.هرکسی زمین میوفتاد دیگه نمیتونست رو پاش واسته و بلند شه. انگار که هیچ کس هیچ کس رو 

 .خودشون بودن. من عمه خودم رو گم کردم. هنوزم پیداش نکردم نمیشناخت. همه به فکر نجات دادن

 

من وسط جمعیت و ازدحام بودم. پلیس سعودی و مامورای ترافیک که مسئول کنترل جمعیت بودن، اصال تو 

جمعیت نبودن. تمام پلیس ها دقیقا زمانی رسیدن که اون واقعه رخ داده بود. همه له شده بودن. همه مرده بودن. 

 .ترافیک مردمی باید اونجا سر پستشون می بودن. اما هیچ نیرویی اونجا نبودپلیس 

 

بعدش هم که پلیس اومد انگار وضع بدتر شد. نمی دونم چرا چند تا از مسیرها رو بستن. به همین دلیل جمعیت 

مل حمسیرهای دیگه هم افتاد روی چند مسیر دیگه. یعنی هر یک مسیر داشت ظرفیت دو برابری خودش رو ت

 .می کرد

 

باور کنین چیزی که من شاهدش بودم بی کفایتی و نادونی پلیس ها بود. اونها بعضا اسم مسیرها رو هم بلد 

 .نبودن. نمیدونستن این مسیر به کجا ختم میشه یا باید از کدوم مسیر رفت

 

 و آدم ها زخمی که کم کم بعد از اینکه جو آروم تر شد متوجه فاجعه شدیم. تا چشم کار می کرد جنازه بود

این ور اون ور افتاده بودن و ناله میکردن. اونایی که سالم بودن از جمله من به پلیس توی جمع آوری جنازه ها و 

  .مصدومین کمک می کردن

 

کلی جنازه که الی پارچه های سفید پوشیده شده بودن.پلیس جنازه ها رو تیکه تیکه روی هم انباشته می کرد و 
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پارچه بزرگ مینداخت. نمیتونستم تعدادشون رو حدس بزنم. اما تا جایی که چشم کار می کرد  روی همشون یه

 .جنازه بود

 

دور و ورم پر بود از حجاجی که دنبال اعضای فامیل یا هم کاروانی های خودشون البالی جنازه ها می گشتن و 

که این افراد به وسط جنازه ها برن و صدای گریه و شیونشون هم بلند بود.مامورهای پلیس هم اجازه نمی داد 

آشناهای خودشون رو پیدا کنن. یه سری آمبوالنس هم بدون هدف و برنامکه ریزی میرفتن و میومدن. کامال از 

طرز رفت و آمدشون مشخص بود.باالی جایی که جنازه ها رو هم انباشته شده بود یه هلیکوپتر مدام در حال 

 .وجه نشدمپرواز بود که علت اون رو هم مت

 

نمی دونم چی بگم. خدا رو شکر که ما تونستیم باالخره با هر مشکلی که بود برسیم به چادرمون و نجات پیدا 

کردیم. اما روز بعدش که تعداد کشته شده ها رو شنیدم باورم نمی شد. باور کنین همین االن تو شوک اون 

 .حادثه هستم

 

و نیم تاخیر. وقتی که دلیلش رو متوجه شدم باور نمی کردم  اما برگردیم به قضیه مترو و دلیل یک ساعت

خودخواهی و نادانی تا این حد میتونه ذهن پادشاه یک کشور رو اشغال کنه. پادشاه عربستان در حال انجام 

مناسک حج بودن و نمیخواستن هیچ کس وارد مکه بشه. اونها تمام متروها رو متوقف، مسیرها و جاده ها رو 

دشاه عربستان به تنهایی و در خلوت شاهانه بتونه با خدا راز و نیاز کنه و در نهایت چنین فاجعه ای رخ بستن تا پا

 .بده

14331137http://khabarfarsi.com/ext/ 
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 ریختندقاری مشهدی: مرده و زنده را در کامیون می

که همه خودمان را برای مردن آماده کرده کم حالت مرگ ایجاد کرد؛ طوریحمید شاکرنژاد گفت:تشنگی کم

نترل کها خودشان را بودیم. همه در شرایط مشابه بودیم و کسی نبود که چنین احساسی نداشته باشد؛ برخی

 .کردند اما بعضی نه

روزنامه شهرآرا گفتگوی اختصاصی با قاری جوان مشهدی حاج حمید شاکرنژاد انجام داده است که از  :آفتاب

 .شاهدان عینی فاجعه منا بوده است. متن این مصاحبه را در ادامه می توانید مطالعه کنید

 

 اتفاق افتاد؟چه ساعتی این 

 

 از پایاناز غروب شرعی روز عرفه یعنی پسمشعرالحرام، محلی است میان عرفات و منا که حجاج باید بعد

الحجه همان وقوف اختیاری در عرفات به آن سمت حرکت کنند و از آن وقت تا طلوع آفتاب روز دهم ذی

با برخی همراهصبح بود که 8داشتیم. ساعت  جا توقفیروز، اعمال مخصوص این مکان را به جا آورند. ما همان

مکان تاحدی عادی  سمت رمی جمرات تا اعمال حج را انجام دهیم. ازدحام در اینقاریان حرکت کردیم به

جمعیت متوقف  مرتبهاز طی مقداری از مسیر، چندای که همان اول وقت احساس شود.پساندازههست اما نه به

که همه ایستاده بودند. مسیر عبور قفل شد و دیگر تکان نخورد. شدت ازدحام یشد و دیگر حرکت نکرد؛ طور

وجود آمد؛ شد یک قدم جلو رفت و نه به عقب برگشت. وضع بسیار اسفناکی بهای بود که دیگر نه میاندازهبه

 .نه آب بود و نه اکسیژن که نفس بکشیم

 

 ساعت در این حالت متوقف شده بودید؟یعنی نیم

 

توان هوا را تحمل کرد. حتی در ربع ساعت هم نمیشدید که یکالن اینجا حضور داشتید، متوجه میاگر ا

شوید؛ چه رسد به اینکه در جایی با ازدحام جمعیت ثابت بمانید؛ گویی زمان روید، اذیت میحالتی که راه می

 .شودهزار برابر می

 

 ن لحظات چگونه بود؟واکنش حجاجی که در این شرایط گیر کرده بودند، در ای

 

ری شود اما فشاکردیم که راه باز میکم موجی از وحشت و حالت مرگ بین مردم ایجاد شد. ابتدا فکر میکم

اکسیژنی، ترس و وحشت مردم را افزایش داد. ترس از مرگ باعث شده شد و بیکه روی قفسه سینه وارد می

http://aftabnews.ir/fa/news/321636/%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://aftabnews.ir/fa/news/321636/%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://aftabnews.ir/fa/news/321636/%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://aftabnews.ir/
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گریز  دنبال راهزدند و بههای بریده فریاد میبا نفس های خاصی نشان دهند؛ برخیبود برخی از حجاج واکنش

 .بودند

 

 یعنی هیچ راه فراری نبود؟

 

متر جلوتر از مکانی را که 10خواهم درباره کار دولت عربستان قضاوت کنم اما اگر واقعا هیچ راهی نبود. نمی

شد هیچ ی که ایجاد کرده بودند، نمیآمد. با شرایطوجود میبستند راه فرار و گریزی بهمسدود کرده بودند، می

 .واکنشی نشان داد

 

که همه خودمان را برای مردن آماده کرده بودیم. همه در شرایط کم حالت مرگ ایجاد کرد؛ طوریتشنگی کم

 .ها خودشان را کنترل کردند اما بعضی نهمشابه بودیم و کسی نبود که چنین احساسی نداشته باشد؛ برخی

 

ود گرفتند ها تصمیم به نجات خخصوص آفریقاییای بهاعالم کرد باید سر جایتان بایستید، عدههمین که پلیس 

ها، استرس را در مردم بیشتر کردند. بردن به سمت چادرها و باالرفتن از آندادن دیگران و به قصد هجومو با هل

 .در این بین عده زیادی زیر دست و پا له شدند

 

 .اندینیم که مردم روی هم ریخته شدهبها میدر خبرها و عکس

 

شود. جا کم بود؛ ها زیاد میشوند و جنازهریزند و له میدیدم جمعیت روی هم میبله؛ من جلو بودم و می

ه قدر له شده بود کافتادند. فردی را دیدم که آنافتاد، عده زیادی روی او میدرنتیجه به محضی که اولی می

 .بیرون ریخته بود تمام روده و معده و شکمش

 

 خودتان هم روی زمین افتادید؟

 

ایستد. در آن شرایط آدم فکر کم احساس کردم که قلبم دارد میتاحدی فشار جمعیت را تحمل کردم اما کم

مرور زمان، نفسم بند آمد و قلبم کند زد. داشتم با خدا آید و هنوز امیدوار است. بهکند مرگ سراغش نمیمی

 .لرزیددیدم باید تسلیم شوم؛ همه اطرافیانی که مردند، مثل من آدم بودند. دست و پایم میکردم. صحبت می

 

 چطور نجات پیدا کردید؟
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م مرد. تنگی خواهسختی و نفسواقعیتش این است که دیدم اگر بخواهم درکنار جمعیت ثابت بایستم، با

فتم خدایا اگر قرار است بمیرم، بگذار راحت دهند. گمیرند و جان میدیدم جمعیت زیادی جلویم دارند میمی

 .بمیرم. بین جمعیت افتادم و اشهدم را گفتم. دیگر نفهمیدم چه شد

شنیدم. دراز کشیده بودم که یک نفر گفت اشهدت را بگو. افرادی رویم آب ها را میصدای آمبوالنس

ی، سعی از تنفس مصنوعها رفتم و بعدریختند تا از آن حالت گیجی درآمدم. بعد به سمت بیمارستان ایرانیمی

 .کردند بدنم را خنک کنند

 

 ؟ها راه را باز کردندچطور آمبوالنس

 

 .حال جان دادن بودندای مرده یا درخیلی دیر آمدند؛ وقتی که عده

 

طور نبوده که فقط افراد مسن یا سالمند جان خود را از دست دهند و عده زیادی هم جوان شنیدیم که این

 اند. درست است؟هبود

 

ط جسمی هیچ بینید. یعنی شرایشرایط طوری نبود که جوان و پیر بشناسد؛ وقتی اکسیژن نباشد، جوان و پیر نمی

 .گیردتاثیری نداشت. اکسیژن که نرسد، جان فرد را می

 

 .ها بوده استنظمی آفریقاییدلیل بیدولت عربستان ادعا کرده است این اتفاق به

عنوان که راه را در جایی بستند که هیچ گریزی از آن نبود. من بهخود دولت عربستان است؛ چراقطعا تقصیر 

خاطر این بود توانم بگویم نصف بیشتر افرادی که نابود شدند، بهیک شاهد عینی که نزدیک این فاجعه بودم، می

د، مقداری آب روی مردم چرخیدنها نرسید. اگر آن هلیکوپترهایی که باالی سر حجاج میکه آب به آن

 .حالی مردندگشتیم. قطعا عده زیادی از بیمیشد و به حال عادی برریختند، شوک بدن برطرف میمی

 

 آمد؟نمیداد و هیچ کاری از دستتان بریعنی یک نفر در کنارتان جان می

 

کردم افتادند، سعی میشتند میشدند و داحال میای که بینفر را نجات دهم یعنی در لحظهتوانستم چهار یا پنج

داشتم اما بیشتر از آن کاری نتوانستم بکنم؛ چون قلب هایی را که حال نداشتند، نگه مینگهشان دارم. حتی آن

 .افتادخودم هم داشت از کار می
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 شد؟بودنش بیشتر میکرد، امکان زندهیعنی هر کس که خونسردی خود را بیشتر حفظ می

کرد. به جایی رسیدم که فقط دنبال یک جای بود که استرس را مساوی با مرگ می رعب و وحشتی در بین

 .خالی بودم تا راحت جان بدهم. فقط لطف خدا بود که نجات پیدا کردم

 

 هاست؟باختگان مرد بیشتر از زنآیا تعداد جان

 

هم زود راه افتاده بودند. الحمدهلل تا ها ها اما کمی از خانمقرار بود اول مردها برای انجام اعمال بروند و بعد خانم

 .دیدم، خانم ایرانی در اطرافم نبودجایی که من می

 

اند. اطالع دارید چه تعدادی از حجاج باختگان هم از مشهد و استان خراسان رضوی بودهای از جانعده

 شده مشهدی هستند؟کشته

 

 .خراسان و گیالن در اطرافم بود دیدم که یک کاروان ازاطالع دقیقی ندارم اما با فاصله می

 

 ها چطور بود؟ها و زخمیوضعیت حمل جنازه

 

 .تندریخها را روی هم میها و زندهها مردهدانم درست است بگویم یا نه اما خیلی وحشتناک بود. عربستانینمی

 

 چرا در این ماجرا نیروی انتظامات عربستان تا این حد بد عمل کردند؟

 

ه اهمیتی نداشت. در کشتاری که پنجشنبنظم بودند که گویی حضور مسلمانان برایشان ای بیامسال به اندازه

ها بودند. هنوز آوری جنازهشب مشغول جمع 12انجام شد، به بدترین نحو ممکن عمل کردند. حتی تا ساعت

ر اند یا دشده داند گمالهویه هستند و کسی نمیها مجهولها مشخص نیست؛ برخیوضعیت خیلی از ایرانی

ان ایرانی گذارند پزشکام، نمیکه من شنیده. تا جاییها هستند. خدمات عربستان بسیار ضعیف استبیمارستان

 .دخالتی در کارشان داشته باشند

 

 کردند؟ها را چطور جمع میجنازه

 

ه ابتدا جای اینکبود. بهگو نریختند. آمبوالنس جوابخیلی وحشتناک بود. مرده و زنده را با هم در کامیون می

. اصال دنبال این نبودند که بدانند چه کسی زنده و بدنش داغ ریختندها را نجات دهند، همه را روی هم میزنده
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 .ها مردندمدیریتی آنآمدند اما با بیها شبیه خود من با مقداری آب به حال میاست. برخی

 

 اشتید؟در جریان افتادنِ جرثقیل یا پنکه شما حضور ند

 

ترین صدایی که از اطراف ترسند که با کوچکای امسال مینزدیک نبودم اما خبرش را دارم. مردم به اندازه

افتند. این استرس، باعث شلوغی شود، زائران به وحشت میآید و کار ساختمانی انجام میالحرام میمسجد

 .شکستای دست و پایشان میطوری که عدهشد، بهجمعیت می

 

 عه چندمی بود که به حج رفتید؟دف

 

طور کلی امسال، نظارت دقیقی ای وجود ندارد اما به. در ظاهر هیچ موضوع غیرطبیعیبار ششمی بود که آمدم

 .صورت نگرفت؛ انگار در عربستان، کمیته کنترل بحران نیست

14328291/ext/http://khabarfarsi.com 
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 قربانی کردن حاجیان از زبان شاهد عینی

 09:27ساعت  1394مهر  ۵یکشنبه 

 تسنیم : مرجع

گوید: ورود شاهزاده عربستان با ماشین به داخل استاد دانشگاه امام حسین )ع( که در فاجعه مِنا حضور داشت، می

ه حاجیان شد، بطوریکه ماموران همه را میت شد و این خیابان، قربانگا 204جمعیت سبب مسدود شدن خیابان 

 .گذشتندکردند و و از روی آنها با پوتین میتلقی می

 بر تداش حضور منا پیش روز دو فاجعه در که فشارکی، هاشمی محمدجواد سید دکتر ،افکارخبر به گزارش

عیات رخ داده پرداخت و اظهار کرد: علت اولیه این فاجعه تصمیم واق بررسی به خود عینی مشاهدات اساس

اش در زمان شلوغی و ازدحام جمعیت بود که شاهزاده عربستان برای انجام رمی و ورود با خودروی شخصی

 .منتهی به جمره شد و جمعیت در این خیابان متراکم شدند 204منجر به مسدود شدن درب انتهای خیابان 

 

ای مسدود را که عرض بسیار کمی داشت باز کردند و مه گفت: در همان لحظه یک درب نردههاشمی در ادا

شد و افتادن یک نفر سبب افتادن مابقی جمعیت همین امر سبب خروج پرفشار جمعیت و افتادن روی زمین می

 .شدروی آنان می

 

ز دو ساعت در زیر آفتاب به صورت افراد بیشتر ا 204استاد دانشگاه امام حسین )ع( عنوان کرد: در خیابان 

راد شد که همین موضوع باعث غش کردن اففشرده ایستاده بودند و پیوسته بر تعداد و فشار جمعیت اضافه می

 .شده بود

 

هاشمی درباره شیوه امدادرسانی به مجروحان فاجعه مِنا تصریح کرد: در چهار ساعت اولیه بحران امدادرسانی در 

قائل  شد و پلیس بین مصدوم و فوتی تفاوتیآمبوالنس بود و در صحنه هیچ احیایی انجام نمی حد نقل و انتقال با

 .شد و هدفش احاطه بر محیط بودنمی

 

 !انداختندای میشدگان و مصدومان را با هم داخل کانتینرهای سردخانهکشته

 

ی د، به آماده بودن کانتینرهاوی با توجه به خبرهای دریافتی از دیگر همکارانش که در صحنه حضور داشتن

 !انداختندشدگان و هم مصدومان را داخل آن میای اشاره کرد که هم کشتهای چند طبقهسردخانه

 

http://www.afkarnews.ir/
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استاد دانشگاه امام حسین )ع( ادامه داد: همچنین ماموران با مصدومان برخوردی خشن داشتند و همه را میت 

 .کردندیکردند و از روی آنها با پوتین عبور متلقی می

 

هاشمی با اشاره به نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی اغلب کم سن و سال بودند و عملکرد 

 .دادندهای امدادی الزم را انجام نمیکُندی داشتند و فعالیت

14324۶2۶http://khabarfarsi.com/ext/ 
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 روایت شاهد عینی از حادثه جمرات

 08:48ساعت  1394مهر  ۵یکشنبه 

 تسنیم : مرجع

سوم کاهش دادند و گوید: مأموران سعودی عرض انتهای خیابان جمرات را به یکیکی از شاهدان حادثه منا می

 وا، موجکار به جایی رسید که زائران در فشار جمعیت نه راه پس داشتند نه راه پیش و در گرمای شدید ه

 .کشاندجمعیت هر کسی را به هر طرفی می

: فتگ شد آسیب دچار و داشت حضور منی حادثه در که الحرام اهللبیت حجاج از یکی ،افکارخبر به گزارش

 .تا به جمرات اعزام شدیم ندیمما منتظر ربع 3 حدود آنجا در و آمدیم منا به قربان عید روز صبح 9 ساعت حدود

 

خیابان دارد که معموالً دو خیابان را برای رفت، دو خیابان را برای برگشت  ۵وی اضافه کرد: مسیر منا تا جمرات 

خیابان را مسدود کرده بودند و  4دهند اما در آن روز و یک خیابان را به صورت رفت و برگشت زائران قرار می

 .جمرات باز بود فقط یک خیابان برای رفتن به

 

کند: ما به سمت انتهای خیابان که مکان رمی جمرات بود حرکت کردیم، و دیدیم این زائر خانه خدا تصریح می

متری با یک جمعیت فشرده مواجه شدیم که  200شود که در یک شعاع که هر لحظه ازدحام جمعیت بیشتر می

 .ته بودندچپ و راست خیابان را هم با چادرهای کشورهای دیگر بس

 

وم سوی افزود: نکته مهم این است که انتهای این خیابان را دو ماشین سعودی قرار داده و عرض آن را به یک

شد؛ لذا کار به جایی رسید که زائران نه راه پس داشتند نه راه رسانده بودند و از عقب هم جمعیت اضافه می

 .کشاندپیش و موج جمعیت هر کسی را به هر طرفی می

 

رفتند، التماس کردیم اما آنها باز ها میدهد: هوا بسیار گرم بود و جمعیت به سمت فنساین زائر ادامه می

بار زمین افتادم که بار سوم  3ها تحلیل رفت و آن اتفاق اسفناک افتاد؛ من خودم کردند؛ آرام آرام انرژینمی

 .یری دیدمبیهوش شدم و بعد از به هوش آمدن، خود را در یک چادر الجزا

 

؛ ها باال رفتندها و میلهها را پاره کردند و برخی از فنسگوید: بعد از یک ساعت از حادثه، مردم فنسوی می

 .شود که موضوع غیرعمدی بوده و خطای انسانی باشدباورم نمی

http://www.afkarnews.ir/
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 *دکتر سیدعلی میرباقری-«منا»ناگفته های مدیریت بحران در 

روز هنوز در شوک فاجعه منا است. عطش افکار عمومی برای کشف حقیقت ماجرا هنوز  3ایران و جهان بعد از 

 .نمایان شده است« شاهزادگان جوان و نورسیده»پاسخ درخور نگرفته است. شواهدی از سوء مدیریت نسل 

ریشه ناامنی و به خطر افتادن جان هزاران زائر این است که دولت سعودی تمهیدات و تدابیر کافی فراهم اما آیا 

نمی کند یا مسئله این است که تیم فعلی کارگزاران حج در دوره ملک سلمان تجربه و تبحر دوره ملک عبداهلل 

 را ندارند؟

از ساختار مدیریتی دولت عربستان آشنا کرد. برای  اتفاقات تلخ منا، اذهان عمومی را با واقعیت های تازه ای

تحلیل رفتار شاهزادگان سعودی کافی است حادثه اخیر منا با یکی از فجایع مرگبار در مناطق دیگر جهان مقایسه 

شود. فاجعه ای مثل هجوم و ازدحام مرگبار مهاجران در مرزهای آبی و خاکی کشورهای اروپایی که دست بر 

نا به قیمت جان صدها نفر تمام شد و برای افکار عمومی بسیار تلخ و تکان دهنده بود. مقایسه قضا مثل قضیه م

نوع رفتار دستگاه های امنیتی و امدادی برخی دولت های اروپایی با فاجعه انسانی مهاجران با رفتار سعودی ها با 

ر از عه منا را باید در مسائلی فراتاتباع و زائران کشورهای اسالمی به روشنی مشخص می کند که ریشه های فاج

 .عملکرد چند شاهزاده یا سازمان خاص جست و جو کرد

در مقایسه این دو فاجعه به روشنی تفاوت یک نظام بسته و فردگرا با نظام های مردم ساالر نمایان می شود.  -1

ان به شیوه استالینی با مهاجر در قضیه سونامی مهاجران در اروپا از رفتار برخی دولت های شرق اروپا که همچنان

برخورد می کنند که بگذریم دولت های غرب اروپا توانستند موج غافلگیرکننده هجوم آوارگان را به راحتی 

پشت سر بگذارند و حتی از این اتفاق برای نمایش ژست انساندوستی و نوعدوستی بهره کافی ببرند. به طور مثال 

سیج افکار عمومی و مشارکت دادن نهادهای مدنی و ان جی اوها توانستند در آلمان دولتمردان این کشور با ب

تصویری یک ملت میهمان نواز و حامی مظلوم را از خود به نمایش بگذارند. از این منظر اگر در فاجعه منا تأمل 

رن کنیم روشن خواهد شد که شیوه مدیریت سنتی سعودی ها چه اندازه با استانداردها و الگوهای جهان مد

فاصله دارد. دولت های مدرن چنان که در اتفاقات اخیر اروپا دیده شد با کنار گذاشتن روش های پلیسی عمدتاً 

با تکیه بر مشارکت داوطلبانه نهادهای مدنی و موج نیرومند افکار عمومی این قبیل بحران ها را مهار می کنند. اما 

ه تنها ردپای حضور یک نهاد مدنی و اجتماعی دیده نمی در قضیه منا چنان که اغلب شاهدان عینی گفته اند ن

شود بلکه سیستم پلیسی این کشور حتی در لحظه درماندگی در کنترل بحران، اجازه مشارکت نیروها و سازمان 

 .های داوطلب سایر کشورها را نداد

ت های مردمساالر در حوادثی که به تراژدی انسانی تبدیل می شود رسانه ها نقش حیات بخش دارند. دول -2
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بخش بزرگی از گره های کور بحران را به مدد همین نهادهای اطالع رسانی می گشایند از بسیج حمایت بین 

المللی برای کنترل فاجعه گرفته تا ایجاد آرامش در میان مردم و جلب اعتماد عمومی. دولتمردان عربستان دقیقاً 

 .ود را در مخمصه بزرگ گرفتار ساختندبا محدود سازی و مسدودسازی باب اطالع رسانی خ

سیاست سانسور و انسداد خبری سعودی ها در همان ساعات آغازین فاجعه با شکست روبه رو شد. آحاد زائرانی 

که نظاره گر این تراژدی و شاهد اهمال سعودی ها بودند با تصاویر و خبرهای خویش، افکار عمومی جهان را از 

عه منا این درس بزرگ را در پی داشت که سیاست انحصار و انسداد خبری در عمق حادثه آگاه ساختند. فاج

جهان امروز شکست خورده است و افکار عمومی حتی در صحرای خالی از سکنه منا به ابزارهایی مجهز هستند 

که به آنها امکان می دهد تاریکترین زوایای یک حکومت پلیسی را در معرض نگاه جهان قرار دهند. حضور 

رتمند فضای مجازی در صحنه فاجعه منا یک اتفاق جدید است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. قد

 .دنیای مجازی که به دشمن اصلی نظام های بسته خاورمیانه در دوره جدید تبدیل شده است

ارات بحق ل انتظافکار عمومی بعد از منا بیش از هر چیز از پاسخگو نبودن هیات حاکمه عربستان در قبال خی -3

خانواده قربانیان و نیز کشورهای دخیل در ماجرا بهت زده اند. این نکته یعنی اصل پاسخگویی و مسئولیت 

پذیری دقیقا نقطه افتراق یک نظام مردم ساالر و حکومت فردگرا در بحران های اجتماعی به حساب می آید. در 

ه وجود و عدم پاسخگویی پی برد در حالی که دولت های قیاس فاجعه مهاجران اروپا با ماجرای منا می توان ب

اروپایی با حضور لحظه به لحظه در مقابل دوربین ها جوابگوی همه سواالت و ابهام ها و حتی شایعات بودند 

اکنون بعد از گذشت سه روز هنوز مقام های ارشد ریاض از ارائه هر گونه توضیح و پاسخ به باالترین مراجع بین 

 .ز طفره می روندالمللی نی

 استاد دانشگاه*

 1394روزنامه ایران/یکشنبه پنجم مهر **
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 تبدیل کردند؟ 'تنور داغ'را به  'راه باز'چگونه 

خواند. ابتدا جرثقیلی غول پیکر در مسجد الحرام « المغم انگیزترین حج تاریخ اس»حج امسال را بی گمان باید 

 .سقوط کرد و سپس فاجعه منا رخ داد تا هزاران زائر در این دو حادثه عجیب،کشته و مجروح شوند

از روز پنجشبه که منا، شاهد مرگ دلخراش حاجیان بود، مقامات سعودی در صدد توجیه این حادثه هستند و  

بکنند، می کوشند از خود سلب مسؤولیت کنند. سخنگوی وزارت کشور  بی آن که حتی عذرخواهی هم

عربستان، گرمای هوا و خستگی حجاح را عامل این قتل عام دانسته و مدعی شده است که حرکت بعضی از 

حجاج در مسیر معکوس و برخورد دو گروه از حجاج در یک تقاطع علت ازدحام جمعیت و حادثه امروز در 

 .صحرای منا بود

کامالً مشخص است که این سخنان چیزی جز فرار از مسؤولیت و توجیه فاجعه نیست: مگر جز این است که 

هوای عربستان همیشه گرم است و حتی ماه ها و فصل هایی گرم تر از این هم در این کشور وجود دارد؟ پس 

 سالخورده هستند، چیز چگونه می توان فاجعه را به گرمی هوا نسبت داد؟ یا مگر خستگی حجاج که عمدتاً

 جدید و عجیبی است؟

حرکت در مسیر معکوس هم ادعایی کامالً کذب است چرا که حادثه در ابتدای روز رخ دادهد و همه در حال 

حرکت به یک سمت بوده اند. اگر حرکت معکوسی هم رخ داده، در حین فاجعه بوده است که هر کسی به 

  .است طور طبیعی در صدد فرار از مهلکه بوده

وانگهی مگر مسؤولیت هدایت حرکت کاروان های حجاح با سعودی ها نیست؟ پس چگونه می توانند ادعای 

برخورد دو گروه از حجاج در یک تقاطع را بهانه کنند؟ آنها مگر در منا، مسؤولیتی جز مدیریت حرکت ها را 

 دارند؟

ا به ویژه در منا که بزرگ ترین تجمع حجاج در کسانی که به حج رفته اند می دانند که تمام حرکت ها و مسیره

آن صورت می گیرد، تحت دستور ، هماهنگی و کنترل مسؤوالن امنیتی سعودی هاست و این گونه نیست که هر 

کاروانی بتواند در هر مسیر و در هر ساعتی که خواست حرکت کند بلکه تمام مسیرها کامالً مشخص و زمان 

 .باید هزاران نفر در ازدحام جمعیت کشته و مجروح شوند بندی شده است و اال هر ساله

حتی در صورت بروز مشکالتی مانند تردد خارج از قاعده یک کاروان، سیستم های کنترل جمعیت که با 

دوربین ها و تجهیزات بسیار پیشرفته رایانه ای در اختیار سعودی هاست و نیز تصاویر هوایی آنالین این امکان را 

برگزاری مراسم رمی جمرات می دهد که بتوانند ازدحام را کنترل کنند و مثالً اگر در نقطه ای به مسؤوالن 

http://www.parsine.com/fa/news/255769/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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ازدحام نامتعارف دیدند، با گشودن راه های خروج یا جلوگیری از ورود کاروان های جدید به آن مسیر و 

 .تاین طور بوده اسهدایت افراد به مسیرهای دیگر، ترافیک انسانی را کنترل کنند کما این که همیشه هم 

نکته مهم و کلیدی ماجرا این است که نیروهای امنیتی سعودی، در اقدامی بسیار تأمل برانگیز، مسیر پیش بینی 

که عمده زائران تردد کننده در آن را ایرانی ها ، هندی ها، آفریقایی ها و پاکستانی  204شده حجاج در خیابان 

  .نفر را در یک معبر محدود، تحت فشار و تنش گذاشتندها تشکیل می دادند بستند و صدها هزار 

هر چه غیر عمد باشد، بستن مسیر پیش بینی شده ای که قبالً به حجاج گفته بودند از آنجا حرکت کنند، اقدامی 

کامالً عمدی بوده است که توسط خود سعودی ها صورت گرفت و آنقدر این انسداد را ادامه دادند که جمعیت 

 .متراکم تر شد و فاجعه رخ داد متراکم تر و

مقامات سعودی باید به جای فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن هوا و خستگی حجاج و ... توضیح دهند چرا 

ابتدا مسیری را برای تردد حجاج اعالم کردند و بعد از این که حاجیان در آن مسیر قرار گرفتند، آن را مسدود و 

رفتار کردند؟ مگر حاجیان که در آن سرزمین غریب هستند، جز مسیرهای تعریف زائران را در یک تله انسانی گ

  شده توسط سعودی ها ، راه دیگری را بلد بودند یا رفتند؟

ند تبدیل کردند که می دانست 'تنور داغ و کشنده'را به یک  'راه باز'سعودی ها در حالی مسیر را مسدود کردند و 

  .اش حاجیان نیست؛ اما این کار را انجام دادندعواقب این کار چیزی جز مرگ دلخر

اما علت چه بود؟ عده ای می گویند به دلیل عبور کاروان ولیعهد عربستان مسیر را بستند اما این خبر هنوز رد یا 

تأیید نشده است. آنچه به عنوان یک تحلیل بسیار جدی مطرح است به ماجرای انتقال قدرت در عربستان بعد از 

 .ک عبداهلل مربوط می شوددرگذشت مل

همزمان با بیماری ملک عبداهلل ، پادشاه پیشین عربستان، جنگ قدرت در میان شاهزادگان پرشمار سعودی برای 

دوران جدید شدت گرفت. با درگذشت وی، ملک سلمان پادشاه شد و بسیاری از چهره های متنفذ که در الیه 

ند را کنار گذاشت و نزدیکانش را به سمت های مهم گمارد. های مختلف سیاسی و امنیتی عربستان قدرت دار

این تغییرات نارضایتی های بسیار شدیدی را در سطوح مختلف قدرت در عربستان ایجاد کرد به طوری که 

ذی نفوذ هستند، در صدد ایجاد نارضایتی و اثبات بی کفایتی  'بدنه'، که همچنان در 'رأس'برکنار شدگان از 

 .که جایگزین شان شده اند، هستندمسؤوالن جدیدی 

از این رو ، بسیاری از تحلیلگران مسائل داخلی عربستان، این گمانه را بسیار جدی می گیرند که حجاج در منا، 

 .قربانی جنگ قدرت در عربستان شده اند
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م بودند اسحج مهم ترین رویداد ساالنه عربستان است و ملک سلمان و تیمش برای نخستین بار عهده دار این مر

 و چه فرصتی بهتر از این برای اثبات ضعف تیم جدید امنیتی و مدیریتی جدید؟

حتی درباره سقوط جرثقیل نیز شک و تردیدهای زیادی وجود دارد از جمله این که در روز حادثه، تجهیرات 

 .ه بودکرد حفظ تعادل جرثقیل را باز کرده بودند یا جرثقیل در مسیری نامربوط با مسیر وزش باد سقوط

با این حال، هیچ کس در روز سقوط جرثقیل، کسی را در حال ساقط کردن آن ندید ولی در منا، همه دیدند که 

این خود نیروهای امنیتی بودند که در ساعتی خاص مسیر را بستند و حجاج را گرفتار کردند. قطعاً مأمورانی که 

 آمرانی باالدست وجود داشت که به هر علتی این دستور را مسیر را بستند، سرخود این کار را نکرده بودند بلکه

 .صادر کردند

أخیرهای ت -که همیشه منظم هستند  -جالب توجه این که قبل از انسداد مسیر، در حرکت قطارهای منتهی به منا 

حاجیان  لو ازچند ساعته ایجاد شده بود و به گفته شاهدان عینی ، بعضاً بعد از پر شدن قطارها، درهای آنها که مم

بود، بسته می شد و حرکتی صورت نمی گرفت به حدی که برخی از حجاج گرفتار شده در قطار، از هوش می 

  .رفتند

بعد از این مقدمه سازی، مسیر را هم بستند و آن حادثه رخ داد و بدتر این که امداد رسانی به مصدومان، به طرز 

شاهدان عینی گزارش کرده اند به علت تأخیر در رسیدن عجیبی، کُند و آهسته صورت گرفت به طوری که 

  .نیروهای امدادی، بسیاری از مصدومان که در ساعات اولیه زنده بودند، جان خود را از دست دادند

دقیقه صبح رخ داد و  8:4۵حضور داشت می گوید:حادثه در ساعت  204یک شاهد عینی که در خیابان 

  !در حال بررسی نبض افراد بودند که ببینند زنده اند یا نه 1۶نیروهای امدادی تازه در ساعت 

در این گیر و دار نیروهای امنیتی سعودی، از ورود امدادگران سایر کشورها که در کاروان ها حضور دارند نیز 

جلوگیری کردند و تنها بخش اندکی از امدادگران غیرسعودی که در محل حضور داشتند، از جمله برخی 

 .پزشکان ایرانی که در محل حادثه حضور داشتند، توانستند به مصدومان کمک کنند امدادگران و

 .را پی گرفت 'جنایت'سعودی ها باید رد پای  'بی کفایتی'با این اوصاف باید در واقعه منا، فراتر از 

 

  منبع: پایگاه خبری عصر ایران

14320703/khabarfarsi.com/ext/http:/ 
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 روایت فاجعه منا از زبان شاهدان عینی؛ جزئیات از زبان خبرنگار ایرانی ناظر حادثه

 :آنالینهمشهری - زیارتی < سفر

زائر در منا خارج نشده  2000در حالیکه دنیا هنوز از شوک و اندوه کشته شدن بیش از « بی.بی.سی»شبکه 

 .ی حاضرین در صحنه این فاجعه انسانی را منتشر کردهایی کوتاه از برخمصاحبه

های سراسر نفر در سرزمین منا شوک عظیمی به رسانه 2000انگیز کشته شدن حداقل ایسنا نوشت: فاجعه غم

منتشر کرده، روایت « بی.سی.سی»جهان به ویژه کشورهای مسلمان وارد کرده است. در گزارش اخیری که 

 .کنیموقوع حادثه در منا حضور داشتند را مرور می برخی از حجاجی که در زمان

 کرد، جسد بودتا جایی که چشم کار می«: بشیر سعاد عبداللهی»

نم. پلیس های سفید ببیتوانستم اجساد مردگان را در پارچهجایی که من ایستاده بودم، مرکز منطقه منا بود. می»

 توانست ببیند اجسادجایی که چشمم میبشمارم، اما تا آنها را توانستم آنآن منطقه را مسدود کرد و من نمی

 .بود ها افتادهمرده

پردازند. برخی از زائران دیگر که در اطراف این ناحیه خویشان برخی از این اجساد به عزاداری و سوگواری می

های پلیس جلوی مردم کنند. نیروها همدردی میآیند و با آنچادر هستند هم برای دیدن اجساد به این منطقه می

وآمد هستند. چون به این منطقه دسترسی ها هم در حال رفتگیرند تا وارد این منطقه نشوند و آمبوالنسرا می

شوند، ای که اجساد نگهداری میکوپترها هم باالی منطقهکنند. هلیها دقیقا چه میدانیم آمبوالنسنداریم، نمی

 «.در حال گردش هستند

 افتادندساله از اندونزی: مردم داشتند می 74« ی ارباتیاینه بادریان»

عد از شود. بدانستیم خیلی شلوغ میمن به همراه گروه دیگری از زائران صبح خیلی زود راهی شدیم، چون می»

انجام رمی جمرات به چادرمان برگشتیم، راه بسته شده بود و حرکت کردن سخت بود، حتی نفس کشیدن هم 

 .کردند راه را برای خودشان به زور باز کنندهایی بود که تالش میجا پر از آدمهمه دشوار شده بود.

داد بیشتری ها قرار گرفته بود. تعافتادند. من یک اندونزیایی را دیدم که تحت مراقبت پیراپزشکمردم داشتند می

دود شکر ما موفق شدیم ح افتادند و پخش زمین شدند، فکر کردم شاید گرمازده شدند، مطمئن نیستم. خدا را

صبح به چادرمان برسیم. چند ساعت بعد درباره این فاجعه شنیدم، وحشتناک است. هنوز شوکه  9ساعت 

 «.هستم
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 از مکه: این یک تراژدی است« فاطمه محمد»

 ها کار راها، خیلی آرام بودند. گرما و حضور جواندرصد آن 90من در جمعیت بودم و اکثر مردم شاید بگویم 

شان را خیلی زود انجام دهند و کارشان را تمام کنند، چون هوا گرم خواستند اعمالها میکرد؛ آنسخت می

توانم آنچه اتفاق افتاده را باور کنم. این یک تراژدی است. در پایان روز ما باید دادند. نمیشد و مردم هل میمی

 «.هایمان را بلند کنیم و از خدا طلب رحمت کنیمدست

 جا نبودنیجریه: پلیس آن« ونگارد»وگو با عکاس روزنامه در گفت« میدی بامیدلهال»

کردند، من وسط شلوغی بودم. پلیس سعودی و نیروهای کنترل ترافیک که حرکت جمعیت را کنترل می»

 کدیدگی آن محل را ترها بعد از وقوع حادثه رسیدند. من موفق شدم بدون آسیبجا نبودند. در واقع آنآن

 « .کنم

 خواستندافتادند و کمک میمردم روی زمین می«: شیما ایال ایسوفو»

آمدند. که بقیه از آن سمت به سویشان میکردند، در حالیجمعیتی برعکس جهت سنگ انداختن حرکت می»

گر دیبعد ناگهان هرج و مرج شد و مردم شروع کردند به افتادن روی زمین. زائرانی از نیجریه، چاد، سنگال و 

رفتند تا بتوانند به سمت یک مکان امن حرکت کنند؛ جا بودند. مردم فقط از سر و کول هم باال میها آنملیت

 .طور بود که تعدادی کشته شدنداین

کردند. مردم روی که بعضی دیگر از جمله کودکان و نوزادان گریه میزدند، در حالیبرخی خدا را صدا می

ید همه تنها رسشان را بگیرد. به نظر میکردند، اما هیچ کس نبود که دستی کمک میافتادند و تقاضازمین می

ام را در جریان این هرج و مرج برای هستند. این جَو روی بعضی از همراهان من هم تاثیر گذاشته بود. من خاله

 « .اندمدتی گم کردم و حاال دو زن از کاروان ما، یک مادر و دختر، گم شده

 مثل یک تصادف بود«: راهیم یاکاساییوسف اب»

شاهدی که از هرج و مرج فرار کرده بود، گفت: آنچه واقعا اتفاق افتاد، این بود که نیروهای امنیتی سعودی »

حاضر در صحنه یکی از مسیرهای منتهی به جمرات را مسدود کردند. این اتفاقی بود که برای هزاران زائر از 

شدند، افتاد. مردم برای رمی جمره از امرون، غنا و نیجریه که راهی جمرات میکشورهای مختلفی مثل ایران، ک

رفتند و همزمان افراد دیگری از همان مسیر در حال برگشت بودند. یک جور تصادف بین دو یک مسیر می

 ها که در وسط بودند، بیشترین آسیب راگروه از زائران در حال حرکت در مسیر مخالف اتفاق افتاد و آن

 «.دیدند
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باره به یک خواستندهمه می»به گزارش بی.بی.سی، یک دکتر انگلیسی که خواست نامش فاش نشود، هم گفت: 

گشتیم. ما قبل از همه در ام با قطار داشتیم از مزدلفه به جمرات برمیوارد شوند. دیشب من به همراه خانواده

عیت زیادی از مردم در ایستگاه جمع شوند. سرانجام ایستگاه حاضر شدیم و قطار تاخیر داشت. این باعث شد جم

 .رسید مردم برای سوار شدن هجوم آوردند و هرج و مرج ایجاد شد 2وقتی قطار ساعت 

شدند و برخی حتی تالش کردند در مسیر، قطار حدود نیم ساعت در جایی توقف کرد، مردم داشتند اذیت می

داد. دست آخر ما به جمرات ود اکسیژن به ما احساس خفگی میدرهای اضطراری را باز کنند، چون گرما و کمب

 .جا را ترک کردیمرسیدیم و بعد از انجام مناسک رمی جمره آن

انگیز خبردار شدیم. من فهمیدم که دلیل تاخیر قطار این بود که یک چند ساعت بعد بود که از این اتفاق غم

ها قطارها را متوقف خواستند کسی وارد مکه شود. آننمیها شاهزاده سعودی در حال انجام حج بوده و آن

 «.باره وارد شوندکردند، مسیرها را بستند و وقتی که این جریان تمام شد، همه تالش کردند به یک
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 ناروایت ناظر صحنه فاجعه م

 

 :همشهری آنالین - زیارتی < سفر

زمانی که فاجعه رخ داد من در حال انجام مناسک در رمی جمرات بودم. علت اصلی فاجعه را تصمیم ناسنجیده 

 آن در اما شد منجر زائران امان بی هجوم به که دانم مأموران سعودی در گشودن ناگهانی مسیر یک طرفه می

 .داشتند ار گر نظاره نقش صرفاً که بود عربستانی مأموران تفاوتی بی واقعه، خود از تر تلخ جانکاه لحظات

 گویم روزنامه ایران به قلم فرید مدرسی روزنامه نگار که شاهد عینی حادثه منا بود، نوشت: به ضرس قاطع می

 نه و ودب انتظامی نیروهای گسترده حضور از خبری نه. نیافتم و ندیدم فاجعه این مهار در مدیریت از ردپایی

ده ط محدوفق آنها. بکاهند گرفتار زائران آالم و فاجعه عمق از که امدادگرانی و نشانان آتش از بارز نشانی

 اگر تردید اطراف واقعه را مسدود کرده بودند. بسیاری از زائران به دلیل فقدان رسیدگی دچار خفگی شدند. بی

 وشهگ به را گرفتار زائران و شدند می عمل وارد بموقع امداد نیروهای اگر و شد می اعمال واقعه این بر مدیریتی

 .گشت م حیاتی آنها برمیعالئ اکسیژن ماسک بدون حتی کشاندند، می کنار و

 حساب هب عربستان گیر تصمیم نهادهای ناکارآمدی از نمادی و نشانه را آن باید فاجعه، بروز علل یابی در ریشه

 صورت به حج عظیم مراسم دهه، چند از بعد هنوز که است این ناکارآمدی این بارز های مصداق از. آورد

 امسال ابعاد این ناکارآمدی را روشن ساخت.حج . اتفاقات تلخشود نمی دنبال عربستان دولت سوی از تخصصی

حاضر در مناسک حج امسال گوشزد کردند که تیم مأموران و مجریان امور این نکته را قریب به اتفاق ناظران 

 آنکه از یشب عربستان دولت که شد روشن جرثقیل سقوط قضیه در. هستند توجیه غیرقابل های حج دچار ضعف

ج مبادرت کند سرگرم گسترش فضای ساخت و ساز اطراف کعبه است. این ح مهم امر مدیریت ارتقای به

 دو تا دندش زمین بر نقش سابقه بی ازدحام اثر در زائران خیل که وقتی رسید اوج به منا فاجعه در برنامگی بی

 .نشد انجام آنها ریخته هم به صفوف کنترل برای اقدامی هیچ ساعت

http://www.hamshahrionline.ir/details/68815
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ناکارآمدی را روز فاجعه دیدم، شماری از مأموران عربستانی با پاشیدن  تلخ حکایت این از ناگواری های صحنه

 از یکی آنکه یا! کنند جلوگیری آنها مرگ از داشتند قصد زائران، روی معدنی آب لیتری نیم های بطری

 اب و شود می برده کار به ها تجمع در معموالً که مخصوصی بزرگ های شیلنگ از استفاده جای به مأموران

 ایجاد تریلی نیم بطری در روی سوراخ سه. کنند تلطیف را هوا کنند می سعی کنندگان ن آب روی تجمعپاشید

 فاصله اب پل یک روی از آب لیتری نیم بطری یک با دیگری مأمور آنکه یا پاشید می زائران روی و بود کرده

لی این آب قبل از اینکه به سر و حا در. بدهد نجات کشنده گرمای دست از را آنان کرد سعی زائران از متری 10

 .شود صورت زائران بپاشد، در هوا بخار می

 اجعهف این گر نظاره منا صحرای اسالمی کشورهای از بسیاری ستادی و درمانی های به جز ما اهل رسانه، اکیپ

تم اما سیس کردند تقال بحران مهار و امدادرسانی برای جانبه همه صورت به آنها حادثه بروز محض به. بودند

 ورهایکش مدیریتی و پزشکی و امدادی های مدیریت بسته سعودی ها مانع آن شد تا از ظرفیت باالی اکیپ

 محدوده در ار دیپلماتیک و مختلف کشورهای نمایندگان حضور اجازه  عربستان مسئوالن. شود استفاده دیگر

ی از امدادرسانی نبود. تصور کنید اکیپ های خبر حادثه از بعد ساعت دو تا شد اشاره که چنان و ندادند حادثه

مصر یا کشورهای آفریقایی، در صحرای سوزان منا شاهد جان دادن زائران و پزشکی کشورهایی مثل ایران، 

عزیزانشان باشند اما تشکیالت پلیسی کشور میزبان اجازه امدادرسانی و مشارکت در حل بحران را به آنها ندهند. 

اد جو أ ایجها کشور اسالمی که در مناسک حج حضور دارند خود منشاز این رو پاسخگو نبودن به نمایندگان ده

 .بسیار تلخ در میان زائران بود

 های برای آحاد زائران ایرانی حج امسال سرشار از خاطراتی تلخ و دل آزار است من شاهد حضور شخصیت

 ایهو در پیاده را مسیر تمام که  افراد بود این زمره از محالتی سروش محمد االسالم حجت بودم ای فرهیخته

 یک هک امکانات ترین ساده جانکاه مسیر این در. شد هوش بی رسید مقر به که زمانی و کرد طی منا داغ بسیار

 ئرانزا از نکا و بهشهر اسبق نماینده خلیلی رحمانی. ندارد وجود الهی میهمان میلیون دو برای باشد آب شیر

 روی آب پاشیدن براثر ها ساعت از بعد وقتی. شود می هوش سگیر جمعیت ناخودآگاه بینف ازدحام در امسال

 خلیلی. آورد می میان به سخن آب کوچک های بطری گرفتن برای زائران دعوای از آید می هوش به زائران

ک یر یمس در اینکه بدون رسد می خود گروه و گاه خیمه به تا کند می روی پیاده نیم و ساعت چهار نزدیک

 .قطره آب برای آشامیدن وجود داشته باشد
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 حکایت: ببرم پایان به دهد می خراش را جانم و روح که تلخی حکایت با را یادداشت این دهم ترجیح می

 اما بود هبرگزید عسل ماه سفر برای را توحید سرزمین که عروسی است، مانده خبر بی جوانش پسر از که مادری

 .گوید ز مفقود شدن همسر جوانش میا اندوه و بغض با اکنون
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 یک زائر ایرانی: فاجعه منا توطئه و جنایت آل سعود بود

با توجه به شواهدی که مشاهده کردیم جنایت انسانی و توطئه شهرری ـ ایرنا ـ یک زائر ایرانی گفت: فاجعه منا 

 .از پیش طراحی شده آل سعود بود

حاج رسول صالحی روز دوشنبه در فرودگاه امام خمینی)ره( در گفت و گو با ایرنا با اشاره به مشاهدات خود در 

م و با توجه به مشاهداتم فاجعه منا گفت: بنده در آنجا حضور داشتم و از نزدیک فجایع پیش آمده را دید

 .شهادت می دهم که این فاجعه با طراحی و مهندسی حکام سعودی به وقوع پیوست

این شاهد عینی ادامه داد: آنان در واقع هزاران حاجی را در یک مسیر زندانی کردند و حجاج نه راه پیش داشتند 

ی جز جان دادن نداشتند و حتی قفسه سینه و نه راه پس و نمی دانستند در آن ازدحام شدید چه کنند و چاره ا

 .بسیاری از جان باختگان خرد شده بود

 .وی از پزشکی قانونی کشور خواست تا با معاینه اجساد تعدادی از این شهدا حقایقی را فاش کند

 صالحی گفت: حجاج در جلوی چشمان ما یکی یکی جان دادند و نیروهای نظامی وامنیتی آنان نه تنها نظاره گر

 .صحنه بودند بلکه اجازه کمک ما به هموطنانمان و حجاج سایر کشورها را ندادند

وی گفت: بسیاری از حجاج تا ساعت ها بعد زنده بودند و حتی شاید یک جرعه آب آنان را به زندگی باز می 

ای ب کولرهگرداند اما عمال سعودی برای امداد رسانی ساعتها معطل کردند بطوریکه حجاج برای زنده ماندن آ

 .آنجا را خالی کرده و می نوشیدند

درجه باالی صفر می رسید منجر به تشنگی شدید حاجیان شده  ۶0صالحی گفت: گرمای شدید هوا که شاید به 

بود و از طرفی ازدحام شدید جمعیت و کمبود اکسیژن باعث شده بود که حجاج از سر و کول هم باال بروند تا 

 .ت بیاورندبتوانند اندکی اکسیژن بدس

وی گفت: حتی هلی کوپتری که باالی سر ما مدام پرواز می کرد می توانست با حضور خود و چرخش بالهای 

خود کمی هوا را جابجا کرده و به تنفس کمک کند اما آنان از این کار نیز دریغ کرده و با چشمان خود تنها 

 .نظاره گر جان دادن صدها حاجی مظلوم بودند

ورد متصدیان مناسک و نیروهای امنیتی وامدادی سعودی با حجاج از جمله حجاج ایرانی صالحی گفت: برخ

« رو ، رو»بسیار بد و قهرآمیز بود و به هیچ کس اجازه ورود به صحنه و دخالت را نمی دادند و مداوم با کلمه 

 .حجاج را می راندند و از صحنه دور می کردند

ی رسیدند شاید عده ای که ساعتها مقاومت کرده بودند زنده مانده و وی گفت: اگر آنان به داد حاجیان منا م

 .تلفات بسیار کمتر بود
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صالحی گفت: حج امسال بسیار غم انگیز بود و خاطرات بسیار بدی برای ایرانیان این سفر شکل گرفت که شاید 

 .تا سالهای سال در اذهان باقی باشد
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 حادثه منا، آب گل آلود برای ماهی گیری اغیار

پایگاه اینترنتی الف در نوشتاری پیرامون فاجعه سرزمین منا نوشت: ظهر روز عید بود که خبر  -ایرنا  -تهران 

اره در انتظار مسافرانشان جشن بگیرند به یکبرسید. خانواده حاجیانی که دورهم جمع شده بودند تا عید قربان را 

 عیدشان عزا شد.

 حادثه منا، آب گل آلود برای ماهی گیری اغیار

کشته و مجروح شدن چند صدتن از »در ادامه این یادداشت آمده است: خیلی ها دوست داشتند که آنموقع خبر

شته و پس از سقوط جرثقیل در مانند شایعات هفته گذ« حاجیان در مسیر رمی جمرات و در سرزمین منا

مسجدالحرام واقعیت نداشته باشد و یا حتی اینکه مسافرشان به مانند همان حادثه که تازه کمی با آن کنار آمده 

بودند، جان سالم به دربرده باشد. اما این ماجرا واقعیت داشت و لحظه به لحظه عید قربان به آمار قربانیان افزوده 

 می شد.

 298نفر و  4۶کشته، بستری بودن  1۶9تن شروع شد و تا لحظه نگارش این مطلب به  43از آمار  فوت ایرانی ها

 مفقود رسیده است. مفقودینی که با گذشت زمان، امید زنده یافتن آنها کمتر و کمتر می شود.

ه شده و به تشاهدان عینی که از مهلکه جان به در برده بودند می گفتند که یکی از مسیرهای عبوری حاجیان بس

دلیل ازدحام جمعیت، گرمای بیش از اندازه و ترس وارده بر افراد، عده زیادی جان باخته اند. تصاویر ارسالی از 

منا نشان می داد که اجساد کشته شدگان روی هم تلنبار شده و عده ای زنده در زیر آوار اجساد خفه شده اند. 

ن فاجعه به خاطر عبور خودروی وزیر جنگ عربستان )پسر پادشاه خبرهای بعدی نیز حاکی از این بود که تمام ای

 عربستان( از روبه روی جمعیت و بسته شدن مسیر رخ داده است.

این حادثه با زیادترین آمار کشته های ایرانی به اندازه کافی جامعه را در بهت و غم و خشم نسبت به آل سعود 

را زنده کرد. اما خوش به حال  ۶۶ه شدن حجاج در سالفروبرد و برای بسیاری از قدیمی ها خاطره کشت

بازماندگان حاجیان آن سال که نه شبکه های اجتماعی و مجازی اطراف خود داشتند و نه مردمی اینچنین قسی 

القلب تا رودررویشان بایستند و از کشته شدن حاجیانی که برای انجام واجب خدا هزینه کرده و به حج رفته 

 شحالی و بی خیالی کنند.بودند، ابراز خو

آنهایی که برای فهم فرق بین واجب و مستحب خدا وقتی نمی گذارند اولین هجمه را باپخش بریده ای از 

 روزنامه اطالعات مربوط به دهه شصت آغاز کردند.
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امام خمینی)ره( مردم را به » با کمی دقت می توان متوجه شد که قسمتی از باالی این روزنامه که نوشته 

را دارد بریده شده تا موضوع را به بحث حج مرتبط کند. اگرچه آمدن لفظ عتبات « هادسازندگی دعوت کردج

و عالیات نیز خودبه خود موضوعیت حج را حذف می کند؛ اما آنچه مهمتر است این است که سخن امام)ره( 

تقادی به امام)ره( ندارند، که این روزها از طرف کسانی پخش می شود که قطعا در موقع خود هیچ الزام و اع

مربوط به حج عمره و مستحبی است و نه حج واجب که مانند نماز و روزه بر هر فرد مسلمان مستطیعی واجب 

است  ۶۶است و اگر زمانی حضرت امام)ره( حج واجب را برای مدتی تعطیل می کنند، بعد از حادثه کشتار سال 

حاجیان در سرزمین آنها امنیت جانی ندارند. همین تعطیلی  که عربستان با ایران درگیر نوعی جنگ است و

 موقت و با اذن ولی فقیه هم بعد از سه سال برداشته و مردم به از سرگیری انجام حج واجب دعوت می شوند.

نکته ماجرا اینجاست که با وقوع حادثه ای عمدی و دشمنانه همچون کشتار مکه که در آن پلیس عربستان به 

نفر از آنان را می کشد، حکم ثانویه ولی فقیه می تواند عمل ۵00هجوم برده و به ضرب گلوله سمت حاجیان 

واجب را نیز به تعویق بیاندازد زیرا که هیچ حاکمی اتباع خود را به کشوری که با آن درگیر جنگ و کشتار 

ت. کما و توصیه نیساست نخواهد فرستاد. این تعویق و تاخیر و تعطیلی از سمت هیچکس دیگری قابل اجرا 

اینکه تعطیلی واجبی همچون حج، چهره کشور را در برابر دیگر کشورهای اسالمی به عنوان مسلمانانی که 

واجب دینی را کنار گذاشته اند به شدت مخدوش خواهد کرد و علت ازسرگیری حج به دستور امام )ره( نیز 

 همین موضوع بود.

به تعطیلی حج ریختن پول حاجیان در جیب شاهزادگان عرب و صرف اما بهانه دیگر این افراد برای ترغیب 

شدن این پول برای خوشگذرانی و یا اعمال تروریستی آنان با شعار خدا درهمین نزدیکی است و بیایید به 

مستمندان)!( است. درجواب این شعارهای زیبا ولی پوچ باید گفت که هر حاجی مستطیع قبل از رفتن به حج 

ل خود و هزینه سفرش را پرداخت کند که دادن خمس همان کمک به نیازمندان است و از طرف باید خمس ما

دیگر همان خدایی که او را در نزدیکی خود می بینیم، در نص صریح قرآن انجام فریضه حج را بر مسلمانان 

ی که برای ائرواجب کرده است و نادیده گرفتن این موضوع با پیش کشیدن بحث کمک به نیازمندان درباره ز

 بار اول به حج واجب می رود چیزی نیست جز فریب با سواستفاده از توصیه های دینی.

جدای از اینکه هزینه ای که حاجیان برای سفر خود می پردازند صرف بلیط پرواز به مکه و مدینه، هتل محل 

حاجیان این پول را به قصد اقامت به مدت یک ماه و خدماتی همچون مکان های زیارتی در ایام حج می شود و 

دیگری به عربستان پرداخت نمی کنند، این شائبه مردم فریب به راحتی با این استدالل قابل رد است که هرکدام 

از ما وقتی کاالیی را خریداری می کنیم نمی دانیم که فروشنده و یا تولیدکننده پول پرداختی ما را صرف چه 
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ضوع را به خود مرتبط نمی دانیم. حال چگونه است که پول حاجی برای کاری می کند و هیچ کدام هم این مو

انجام واجب دینی اش را مستقیما در جیب عیاشان و تروریست ها می بینیم؟ کما اینکه بسیاری از متدینین و رهبر 

عث اانقالب هم بارها در باره موضوعی چون پول خرید سوغات را که مستقیما به وهابی ها کمک می رساند و ب

خروج ارز بسیار از کشور می شود، به حاجیان هشدار داده اند و آنان را از خرید سوغات منع کرده اند. این 

همان تفاوت ساده بین واجب و مستحب و غیرواجب است که گویی درک آن برای عده ای بسیار سخت می 

 نماید.

در راه فهم احکام اسالم صرف کرده اند احادیث و روایات بسیاری از بزرگان دینی و کسانی که عمر خود را 

هست که ترک حج را عمل بسیار مذمومی می دانند. مرحوم شیخ حرعاملی در کتاب وسائل الشیعه بابی گشوده 

. 'باب درحرام بودن ترک کردن حج خانه خدا'یعنی  'باب عدم جواز تعطیل الکعبه من الحج'است تحت عنوان 

اگر مردم حج خانه خدا را ترک کنند گرفتار عذاب » کنند که فرمودند:  همچنین از امام صادق)ع( روایت می

 «.الهی می شوند

عالوه بر همه اینها کسانی که دم از نگرانی صرف هزینه و خروج ارز از کشور در سفرهای حج می زنند تا به 

یج فارس یه خلحال سابقه نداشته است که برای حجم باالی مسافرت های تفریحی به ترکیه و کشورهای حاش

تن از یکی از اقالم آرایشی واکنش نشان دهند و خواهان توقف این هزینه های ۶0و... و یا حتی به خبر واردات 

گزاف که هیچ توجیه منطقی هم پشت آنها نیست بشوند تا این موضوع نشان دهد که این دسته از افراد که این 

ی های ضد دینی و ضد اسالمی خود هموار دیده اند نه تنها روزها آب گل آلود حادثه منا را برای صید شاه ماه

از احکام اسالم غافل اند بلکه خود در زمینه هایی که دیگران را متهم می کنند و با قساوت قلب از کشته شدن 

 در منا ابراز خوشحالی می کنند، سردمدار و پییشرو هستند.

وحی به ناحق برزمین ریخته شده است که نگرانی این روزها خون حاجیان سرزمین منا درحالی در سرزمین 

بازماندگان فقط وقاحت آل سعود درقبال این جریان نیست بلکه در داخل نیز باید احکام دین را از گزند 

 اظهارنظرهای شخصی و مغرضانه در جهت دین زدایی از جامعه حفظ کنند.

 

1434۶1۵1p://khabarfarsi.com/ext/htt 

 

 

 

http://khabarfarsi.com/ext/14346151
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 از فاجعه منا «میثم مطیعی»روایت 

 ۵3۵072 :کد خبر

 September 201۵ 28-1۵:۵9 - 1394مهر  0۶:تاریخ انتشار

اهلل الحرام بود، از حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام برای زائران بیت "حج تلخ و خونین"واقع حج امسال، به

، س سازمان حج و زیارترئی "سعید اوحدی"گرفته تا کشته شدن زائرین در مراسم رمی جمرات که به نقل از 

شود، بار وجود دارد. آنچه در وهله اول به ذهن هر انسانی تداعی مینفر کشته در این حادثه خون 2۵00بیش از 

جای هالحرمین است، بسامانی مسئوالن برگزاری حج است، خاندانی که مدعی خادمکفایتی و بینظمی، بیبی

های تکفیری همچون داعش است و ورش و حمایت مالی از جریانتمرکز بر مدیریت هرساله حج، به دنبال پر

دفاع و مظلوم یمن، ظلم به مردم بحرین و کمک تسلیحاتی به جریان در اوج مراسم حج، به فکر بمباران مردم بی

 .معارض در سوریه است

 

 204اقعه خونین خیابان بیت، از حوادث قبل و بعد از ومداح اهل "میثم مطیعی"خوانید، روایت آنچه در ادامه می

 .در منا است؛ که به صورت تلفنی، زوایای این فاجعه را از مکه مکرمه، برای خبرنگار مشرق روایت کرده است

 

 خندیدندها مقابل اجساد میبسیاری از حجاج در اثر تشنگی جان دادند/ سعودی

 

 جمرات استها، چادر حجاج ایرانی دوررترین مکان به رمی بر اساس سیاست سعودی

 

وی در ابتدا به محل قرار گرفتن خیمه حجاج ایرانی در دورترین نقطه سرزمین منا به رمی جمرات اشاره کرده و 

گوید: وقتی ما از مشعرالحرام به منا رسیدیم، در چادرهای خودمان مستقر شدیم، عرف بر این است زمانی که می

ها و اندکی آب برای رمی به سمت عد از برداشتن سنگخورند و بای میرسند، صبحانهحاجیان به منا می

کنند، این نکته را مدنظر داشته باشید که دورترین چادرهای زائرین به جمرات، چادرهای جمرات حرکت می

ان ابتدا از هم -شودشود و منا شروع میجایی که مشعر تمام می-ایرانیان است؛ یعنی در ابتدای منا و انتهای مشعر 

ها است، یعنی دورترین نقطه ممکن به جمرات نصیب ایرانیان شده است؛ که قطعاً این هم از ایرانیچادرهای 

http://www.tabnak.ir/fa/news/535072/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
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زحمت بیشتری بیفتند و هم نتوانند با مسلمانان دیگر نقاط جهان هاست که زائران ایرانی هم بهسیاست سعودی

  .ارتباط بگیرند

 

ها با این گیریزبان هستند که ارتباطهای غیر عربقاییهای ایرانیان در صحرای منا، آفریاز سوی دیگر، همسایه

ه یک نکته که چادرهای ما با جمرات فاصلتر است؛ بنابراین اینزبانان، برای مردم ما سختنیز نسبت به عرب

بسیار زیادی دارد و زائری که از عرفات آمده و شب عرفه در صحرای عرفات بوده و به عبادت پرداخته و در 

هم فعالیت زیادی در داشته است به صورت طبیعی خیلی خسته شده است )ضمن اینکه دعای عرفه  روز عرفه

العاده زیاد بود و برخی زائران ما در امسال خیلی زودتر از موعد تعیین شده تمام شد چراکه گرمای هوا فوق

شدند( بعد از عرفات هم هوش رفته و بیعرفات و هنگام دعای عرفه به دلیل اوج گرما و تعریق زیاد ازحال

خودش را به مشعرالحرام رسانده و با پای پیاده تا منا رفته است. بعدازآن هم باید برای رساندن خود از منا به 

جمرات فاصله طوالنی را طی کند، بنابراین حجاج نیازمند نیرو توان زیادی برای رمی جمرات هستند و طبیعی 

 .ا تحلیل رفته استاست که نیروی جسمانی زائرین در اینج

 

 قبل از وقوع حادثه عجیب و غریب بود 204حال و هوای خیابان 

 

خندیدنداز دیگر سو، میزان جمعیت ها مقابل اجساد میبسیاری از حجاج در اثر تشنگی جان دادند/ سعودی

اجی برای ح طور تقریبی نصف بود، بر اساس آمار عربستان امسال دو میلیونهای گذشته بهحجاج نسبت به سال

میلیون بود.  4را نیز درک کردم که حج اکبر بود و اگر اشتباه نکنم جمعیت حدود  91حج آمدند. حقیر سال 

ها هم در موسم حج شرکت وقتی عید قربان روز جمعه باشد اصطالحاً حج اکبر نام دارد و خیلی از سعودی

میلیون زائر مشقتی ندارد و جز رژیم آل سعود  2کنند. غرض من از طرح این نکته این است که قطعاً مدیریت می

 .کس در این اتفاق تلخ مقصر نیستهیچ

 

ها پایین رفتیم ولی پلیس سعودی و از چادر بیرون آمدیم، از پله 7:30بنده به همراه دوستان حدود ساعت 

عداد نیروهای پرت های دیگر به سمت جمرات حرکت کنیم و بانیروهای امنیتی سعودی اجازه ندادند از خیابان

وجه اجازه ندادند که ما از سایر هیچ( هدایت کردند؛ و به204خویش ما را به خیابان محل حادثه )خیابان 

های موازی به سمت به جمرات برویم. شما اگر نقشه منا را نگاه کنید، خیابان 204های موازی با خیابان خیابان
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های دیگر شویم حتی شما تنها اجازه ندادند وارد خیابانبود؛ نه ها بستهجمرات وجود دارد ولی مابقی خیابان

های موازی دیگر بروید تا وارد ها یا معبرهای متصل به خیابانبه داخل کوچه 204توانستید از داخل خیابان نمی

 .های دیگر شویدخیابان

 

فریقایی، هندی و پاکستانی و... این خیابان از همان ابتدا وضع غیرعادی داشت. ازدحام زیاد زوار ایرانی، آ

شده بود و از سوی دیگر، جمعیت کثیری از حجاج بر های موازی بستهطرف راه به خیابانمشهود بود، ازیک

شدند. بنده به همراه چندین نفر از عزیزان اساس راهنمایی مأموران سعودی به سمت این خیابان سرازیر می

السالم و چهار نفر دیگر از دوستان بعثه مقام معظم بیت علیهمهلمداح ا "آقا مرتضی طاهریحاج"ازجمله 

رین تعبیر رفت و شاید بهتکندی پیش میرهبری شروع به پیمودن راه کردیم. ازدحام جمعیت بسیار باالبود و به

 .داشتیمای قدم برمیصورت مورچهاین باشد که از همان ابتدای خیابان تقریباً به

 

با اینکه  حال و کالفه شدیم،کم همه بیراه رسیدیم، کمکه به نیمهسختی شروع کردیم هنگامیما مسیر را با این 

جایی العاده باالبود و طبیعتاً آبی که به همراه خود آورده بودیم تمام شد؛ بهاوایل صبح بود ولی دمای هوا فوق

مت یکی از دوستان پیشنهاد داد به سقدر حالمان بد شد که کرد. آنایستاد و حرکت نمیرسیدیم که جمعیت می

های خروجی سمت چپ را بسته بودند ما یک روزنه سختی جمعیت را شکافته و با اینکه تمام راهچپ برویم. به

شدیم. به حدی این خیابان خلوت بود که  204خروجی پیدا کردیم و خالص شدیم، وارد خیابان موازی خیابان 

السالم کردند کردیم و حتی یکی از دوستان همان جا نذر امام جواد علیهبدون هیچ مزاحمت و ازدحامی توقف 

سرعت و رفته را به دست آوردیم و از این خیابان راحت و بهو برای بقیه دوستان آبمیوه خریدند، توان ازدست

ن یگونه مزاحمتی به سمت جمرات حرکت کردیم، رفتیم و رمی شیطان کرده و برگشتیم. در واقع ابدون هیچ

ت به آن صورت مداوم جمعیوضعیت قبل از حادثه است، جمعیتی متراکم در خیابانی که انتهایش تنگ بود و به

شد و مأموران سعودی هیچ تدبیری برای بستن خیابان از ابتدا و یا باز کردن انتهای مسیر نداشتند. تا تزریق می

 .یم از وضعیت آنجا دیدیماینجا شرایطی بود که ما با اینکه اتفاق اصلی را درک نکرد

 

 داده استهل می 204پلیس سعودی جمعیت را به سمت مخالف خیابان 
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خواهم در مورد آن صحبت کنم، درواقع برخی نکاتی است که دوستانی که در بطن حادثه محور بعدی که می

: وقتی گفتایشان میکرد، بودند، برای ما نقل کردند. یکی از دوستان موضوع بسیار عجیبی را تعریف می

ها ماشینی در خروجی جمرات قرار داده بودم )جایی که محل اصلی حادثه بوده(، سعودی 204انتهای خیابان 

راحتی از خیابان به سمت جمرات، خارج شوند؛ یعنی بسته بودن غیرطبیعی راه کامالً بودند تا حجاج نتوانند به

د مشهود بود. این بسیاری از حجاج در اثر تشنگی جان دادند/ برای افرادی که در آن وضعیت گرفتارشده بودن

حال شدن و روی هم افتادن حجاج خندیدنددوست ما درباره اقدام پلیس در قبال بیها مقابل اجساد میسعودی

جای به آمده وجمعی جلو میافتادند، پلیس به صورت دستهآرام میحال شدند و آرامکه مردم بیگفت: وقتیمی

وپا نجات دهد، فریاد نکه مردم را راهنمایی کند و از این معرکه خالص کند و مصدومین را از زیر دستای

اند که مردم را به های زیادی آمدهیعنی بروید عقب؛ این بدان معنا است که پلیس «وراء» ،«وراء»زده است: می

ای خیابان هم جمعیت در حال اضافه شدن سمت عقب برانند و این خودش ماجرا را تشدید کرده است. از ابتد

گوید به عقب بروید. پر واضح است که بسیاری از این جمعیت در این حالت پرس طرف پلیس میاست و از این

یس از بین جای پلحالی و گرما روی زمین افتادند و بخشی بر اثر فشار و اقدام نا بهشده است، بخشی بر اثر بی

کدیگر طور روی یها همینطور کشیده شده پایین و اینتصور کنید، این جمعیت این اند. شما یک قیف رارفته

 .قرار گرفتند

 

 

کنند که یک گروهی از روبرو شان ادعا میهایها در تلویزیوناین مسئله را هم بگویم که همین اآلن سعودی

ف قطعاً نادرست است. این را آمده است که این حرآمدند و به دلیل حرکت در خالف جهت این اتفاق پیشمی

شدت علیه جمهوری اسالمی ایران در حال تبلیغات هستند و ها با فرافکنی بههم بدانید که این چند روز سعودی

ادثه ها بوده ولی بعد از حکنند. البته این رویه همیشگی آنشان متهم و تخریب میهایشدت ایران را در رسانهبه

 .شدت اوج گرفته استمنا به

 

 رمق فقط فیلمبرداری کردند و هیچ کمکی نکردندها از حجاج بیسعودی
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کردند برخی دیگر از دوستانی که در وسط حادثه بودند و همکار ما در بعثه مقام معظم رهبری هستند تعریف می

ه دادند کمیرمق عبور کردند و مردم به یکدیگر امیدواری که بارها بالگردها از باالی سر حجاج زخمی و بی

های ها هیچ اقدامی انجام نشده است و از سوی دیگر، دوربینگردند اما ساعتبالگردها برای کمک برمی

، تصویربرداران با اینکه 204مداربسته مدام در حال ضبط حوادث بودند و حتی باالی چادرهای اطراف خیابان 

خراش بودند. این یعنی همه از این حادثه دل برداریدیدند مردم در حال جان دادن هستند در حال فیلممی

 .کس نیامده به این وضعیت سامانی بدهدگر بودند و هیچنظاره

 

 

ترین مسائل مربوط به حال اقدامی انجام نداده است و یکی از دردناککس در آن شرایط برای حجاج بیهیچ

. قطعاً کشورهایی که چادرهایشان این اتفاق این است که دو طرف این خیابان چادرهای برخی کشورهاست

گر اند. اها دیگران به وظیفه انسانی و اسالمی خود عمل نکردهنزدیک محل حادثه بوده است، جز معدودی از آن

های موازی ها فرعی خود را به خیابانتوانست از راهکردند این جمعیت میدرهای چادرهای خود را باز می

 .های خود را بسته بودندجمعیت به چادرشان هجوم نیاورد درب مجموعهبرساند؛ اما از ترس اینکه این 

 

 ها از آب هم مضایقه کردندبسیاری از حجاج از تشنگی و عظش جان دادند/ سعودی

 

ها از آب هم مضایقه کردند ولی سعودیزده، گرمازده و تشنه، تقاضای آب میرمق، وحشتاین حجاج بی

از حجاج و عزیزان قربانی، از تشنگی جان خود را از دست دادند. حرارت بسیار  کردند؛ این را بدانید که خیلی

 .هم زائری که عرض شد از عرفات و مشعر آمده و انرژی زیادی از او گرفته شده استباال، آن

 

تر ها مثنوی هفتاد من کاغذ است و به نظر حقیر هر چه سریعهای مربوط به این حادثه و قساوت سعودیگفتنی

اید مستند شود تا برای قضاوت آیندگان در تاریخ بماند. من شخصاً از منابع موثق در بعثه شنیدم که یکی از ب

که متوجه شده این مجروح ایرانی مجروحین که خود پزشک بوده تعریف کرده که پلیس سعودی هنگامی

 .نفس بیفتد و بمیرد است، پایش را با پوتین روی خرخره این عزیز گذاشته است تا این بنده خدا از

 



96 
 

جان بودم، اما من را گذاشتند داخل این یک روحانی از کاروان اهل سنت در مجروحین هست که گفته من نیمه

ها گفت که این زنده است اما دیگری گفته که کاورهای نگهداری حمل میت و زیپش را کشیدند، یکی از این

 .خره خدا کمک کرده و نجات پیدا کرده استاین شخص ایرانی است رهایش کن تا بمیرد. تا باال

 

خندیدندشک نکنید که بخش زیادی از ها مقابل اجساد میبسیاری از حجاج در اثر تشنگی جان دادند/ سعودی

شد، خیلی از موقع به حجاج امدادرسانی میتوانی از دنیا رفتند و اگر بهمجروحین به دلیل تشنگی و به دلیل کم

شد که بعداً اشاره خواهم وجه اجازه امدادرسانی داده نمیهیچماندند. به نیروهای ایرانی هم بهاین افراد زنده می

 .کرد

 

تی گیر وقتی سه دقیقه کشوقوس و کشتی گرفتن بودند؛ یک کشتیها در کشاین حاجیان مظلوم ساعت

لش جنگند، هطور مداوم میکند؟ حاال شما فرض کنید مثالً دو ساعت طرف دارد بهگیرد، چه حالی پیدا میمی

هم ها رویهم در شرایط نبودن آب. بعد اینشود آنرمقی عقب و جلو میدهند و جمعیت در آن گرما و کممی

ها و ودیهرحال در تقصیرکاری سعحال بشود و بیفتد کار تمام است. بهاند و اگر کسی در این شرایط بیافتاده

 د یک خیابان را مدیریت کنند، شکی نیست. حال دلیل اصلی این اقدام ظالمانهها در اینکه نتوانستنکفایتی آنبی

 .کنم چون شایعات زیادی اینجا مطرح استاز سوی آنان چه بوده من اظهارنظری نمی

 

 

ام. وقتی ما بعد از رمی جمرات به بخش بعدی عرایض من، درباره مشاهداتی است که خودم بعد از حادثه داشته

هایی آرام خبربرگشتیم قربانی را انجام دادیم و بعد از حلق یا تقصیر از احرام بیرون آمدیم آرامچادر خودمان 

رفته آمد که چند نفر در راه کشته شدند و فضا ملتهب شد، بعد از نماز عصر در بعثه مقام معظم رهبری رفته

سازمان حج و زیارت، تجهیز  گروه از عزیزان بعثه مقام معظم رهبری وستادهای امداد تشکیل شد و گروه

شدند به محل حادثه؛ و ما بعد از حادثه دو مرحله با عنوان امدادگر اعزام میشدند با یک کاور و کاله بهمی

 .تعدادی از دوستان بعثه مقام معظم رهبری با لباس امداد به محل حادثه اعزام شدیم

 

 دادندها را نمیها اجازه عکس برداری از جنازهسعودی
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، صف پلیس سعودی که 204های متعددی رفتیم داخل خیابان این نکته را خوب دقت داشته باشید: ما با گروه

ها ما گذاشتند ما داخل بشویم؛ هرکدام از دوستان سایر گروهوجه نمیهیچها را به هم حلقه کرده بودند، بهدست

هند. ما تا جایی رفتیم که فقط چهارتا جنازه کنار دوجه اجازه ورود نمیهیچگفتند برگردید بهدیدند میرا می

د و عکس گرفتن خیابان بود، سه جنازه مربوط به حجاج ایرانی بود که دوستان از کارت زائر شهید و چهره،

ای هنوز زنده بودند؛ و اگر دوستانی که قبل از ما اعزام شدند بسا عدهبرگشتیم. اگر اجازه داشتیم برویم داخل چه

 .شدداشتند قطعاً از تعداد شهدا کاسته میرود میاجازه و

 

 اجازه ها مجدداًمرحله بعدی ما دوباره اعزام شدیم به محل حادثه که اینجا خیلی اتفاقات عجیبی افتاد، سعودی

بعدازظهر است و حجم بسیار زیادی جنازه روی زمین. سرعت امدادرسانی  ۶ندادند که برویم. حاال اینجا ساعت 

ها روی ها، خودمان را انداختیم وسط جایی که جنازهد و فشل؛ ما با یک ترفندی از داخل خیمه مصریبسیار کن

 .زمین بود

 

های هها حولها روی یکدیگر قرارگرفته بود، یک عده از جنازهصحنه خیلی غمناکی بود، حجم وسعی از جنازه

ز درهم بودند و از هم جدا نشده بودند، من ها هنواحرامشان را رویشان کشیده بودند. دسته بعدی از جنازه

 .شده بودتوانم بگویم چقدر جنازه دیدم. به بدترین شکل ممکن اجساد این مهاجران الی اهلل روی هم انباشتهنمی

 

 کشیدندکردند و سیگار میها، شوخی میمأموران سعودی باالی سر جنازه

 

، خواستید عکس بگیریدعکس بگیرد؛ یعنی اگر شما میای داند که از هیچ صحنهاوالً به کسی اجازه نمی

شان را گرفتند که همین اتفاق برای برخی از دوستان افتاد و تلفن همراهدوربین و تلفن همراه را بالفاصله می

 .ضبط کردند

 

وی رنکته دردناک دیگر که من شاهد بودم این بود که اگر اغراق نکنم به ازای هر جنازه روی زمین شاید سه نی

ار که این کشیدند و انگکردند و سیگار میرفتند، شوخی میخندیدند، با هم راه میسعودی آنجا ایستاده بود. می

های قرمز لحظه کمک، فقط یک سری کارگرهای با لباسهای روی زمین افتاده انسان نیستند، دریغ از یکبدن
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ما و دوستان در این شرایط در چادرهای اطراف رفت. رنگ مشغول کار بودند. البته کار بسیار کند پیش می

دادیم که افرادی زنده باشند و درون این چادرها رفته باشند. محل حادثه دنبال مجروحین بودیم؛ یعنی احتمال می

ا با کندی ههایی که روی زمین بودند همه به شهادت رسیده بودند و دیگرکسی زنده نبود. تخلیه جنازهچون بدن

 .کردندت و تریلرهای انباشته از جنازه صحنه را ترک میگرفصورت می

 

 ها در این سرزمین مقدس کهیک نکته وجود دارد که باید عزیزان به آن توجه کنند و آن این است که سعودی

السالم است، قدرت مدیریت نظافت شهری را محل نزول وحی و قدمگاه انبیاء و رسول خدا و معصومین علیهم

به  شود. شما اگر این روزهادان بزرگ تبدیل مینی مشاعر مقدسه عرفات، مشعر و منا، به یک زبالههم ندارند؛ یع

خادم  هاست. از دولتی که خودش راها پر از زباله است که منشأ بسیاری از بیماریشهر مکه بیایید، کنار خیابان

اد ها و اجسجام بدهد، شما انتظار دارید جنازهتواند انهای شهری را نمیداند اما مدیریت زبالهحرمین شریفین می

 کنند؟ آوری کنند یا به حال محرومان رسیدگیمطهر شهدا را زود جمع

 

ها با هم بودند. این اجساد مطهر در کنار های مطهر با زبالهکنم از طرح این نکته که این بدنمن عذرخواهی می

 .بودند های متعفن روی زمین افتادهحجم انبوهی از زباله

 

ستارگانی فروزان داشتیم که در این ها تکاین شهدای مظلوم همه برای خود ستارگانی بودند؛ اما در بین این

نظام اسالمی بالنده شده بودند و به ثمر نشسته بودند. افراد صدیق و خدومی که ثلمه از دست دادن آنان به این 

شود. ملت گاه از ذاکره ملت رشید ما پاک نمیانقالب هیچ ها پر نخواهد شد؛ و خدمات آنان به اسالم وراحتی

 .ایران بعدها این عزیزان را بیشتر خواهد شناخت

 

 کنم؛من در انتها فقط به چند نکته اشاره می

 

ه گرفته و متأسفانه یکی از دردهایی که من خودم تجربیکی درباره بازار شایعاتی است که در داخل کشور شکل

ه قدر حادثها بودیم من واقعاً حالم بد شده بود، آنکه وسط جنازهمین شایعات بود، هنگامیکردم مربوط به ه

ای نشستم. بعد از مدتی که به حال آمدم گوشی وپایم سست شد و حیرت کردم. گوشهفجیع بود که دست
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ها و ابراز یامهمراهم را نگاه کردم و در کمال ناباوری خبر فوت خودم را دریافت کردم. حجم انبوهی از پ

تقوایی خبر فوت حقیر را در فضای مجازی منتشر کرده بودند و این ای با بیها را مشاهده کردم. عدهنگرانی

که الیگویند درحتقوایی چیز دیگری نیست. مدتی است مد شده به این قبیل کارها بداخالقی میعمل جز بی

ای نادانسته و یا از روی غرض تأسف خوردم که چرا عدهجا تقوایی چیز دیگری نیست. من واقعاً همانجز بی

ها و شایعات دامن زده قدر به حاشیهکنم در این مسئله اینشوند. لذا خواهش میگونه کارها را مرتکب میاین

 .نشود. به حال عزیزانی فکر کنیم که پاره تنشان هنوز مفقود است و ممکن است با خبرهای غلط ما آزار ببیند

 

 

افتد، که مواظب باشیم گروهی یا جریانی به دنبال تضعیف فریضه حج هستند و هر اتفاقی میپایانی این نکته

دارند که مردم متدین و فهمیده و انقالبی ها فقط در راه تضعیف و تعطیل واجبات و فرایض الهی قدم برمیاین

 .ها مقابله کنند و در این زمینه هوشیار باشندایران باید با آن

 

 

-AA8%C%D8%DB7%A8%D9%88%D1%B8%/%D۵3۵072http://www.tabnak.ir/fa/news/

-C8%DB9%B8%C%D8%DB7%B8%D9%8۵%D%-9%8۵AB%D8%C%D8%DB9%8۵%D%

7A8%D9%8۶%D9%8۵%D%-9%87D9%B8%AC%D8%D7%A8%D9%81%D%-2B8%D7%A8%D% 
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 حجاج ایرانی خواستار محاکمه شاهزاده سعودی به عنوان مقصر اصلی فاجعه منا شدند

امروز)دوشنبه( از سفر معنوی حج به وطن بازگشتند، خواستار محاکمه جمعی از زائران ایرانی که  -ایرنا  -تهران 

 .عامالن فاجعه منا شده و مقصر اصلی این فاجعه را شاهزاده سعودی عنوان کردند

این عده از حاجیان پس از بازگشت به کشور در فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( در گفت وگو با خبرنگار 

تشکیل گروهی جدید برای مدیریت حج به عنوان پایگاه جهان اسالم شده و عنوان ایرنا، همچنین خواستار 

 .کردند، حج تنها متعلق به حکام سعودی نیست که به تنهایی برای آن تصمیم گیری کنند

برخی نیز شروع این فاجعه را ورود شاهزاده سعودی به رمی جمرات عنوان و تصریح کردند: به محض ورود این 

دی برای انجام رمی جمرات تمامی راه های اصلی ورود حجاج به این منطقه بسته شده و پس از شاهزاده سعو

 .گذشت مدتی تنها از سه راه اصلی یک مسیر برای حرکت حجاج باز شد که همین امر فاجعه منا را رقم زد

ت ت: سوءمدیریاحمد احمدی از حاجیان اهل استان مرکزی در توضیح این فاجعه با تسلیت به ملت ایران گف

 .دولت سعودی از مهمترین علل اصلی بوجود آمدن این فاجعه و کشتار حجاج بوده است

وی با تاکید بر اینکه باید اداره حج از دولت سعودی خارج و به جهان اسالمی سپرده شود اظهار داشت: دولت 

 .باید پیگیر حقوق از دست رفته تمامی حادثه دیدگان باشد

ر حاجی بازگشته از مکه و از روحانیون یکی از کاروان ها از استان البرز نیز گفت: فاجعه مجید حیدری فر دیگ

دلخراش منا زمانی شروع شد که جانشین ولیعهد عربستان سعودی با یک فروند بالگرد برای انجام رمی جمرات 

 منیت این شاهزاده سعودیوارد این منطقه شد و نیروهای امنیتی عربستان مسیرهای ورودی حجاج را برای ایجاد ا

 .مسدود کردند

وی تاکید کرد: پس از انجام اعمال حج توسط این شاهزاده سعودی و خارج شدن وی از منطقه، مسیرهای 

 .حجاج باز شد اما این اتفاق زمانی افتاد که دیگر با توجه به ازدحام حجاج قدری دیر شده بود

صلی این فاجعه است و این مهم چیزی جز اینکه این اقدام از این حاجی افزود: به نظرم دولت عربستان مقصر ا

 .قبل برنامه ریزی بوده، نیست

وی خاطر نشان کرد: دولت مردان جمهوری اسالمی در قبال این فاجعه به خوبی عمل کردند اما اداره عربستان 

 .باید از تک محوری خارج شده و به جهان اسالم سپرده شود

اد تشکیل کمیته جهانی برای اداره حج افزود: هر ورزشی در جهان یک فدراسیون دارد حیدری فر با ارائه پیشنه

 .و به نظرم موضوع حج با این اهمیت جهانی، باید کمیته ای برای اداره آن تشکیل شود

وی خاطر نشان کرد : در این اتفاق نیروهای امنیتی و پلیس عربستان خیلی بد و زننده با حجاج بخصوص حجاج 

 .ی برخورد کردندایران
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حاجیه خانم لیلی سرحدی نیز با تاکید بر اینکه به هنگام ورود یک فروند چرخبال عربستان به محل رمی جمرات 

و بستن مسیرهای ورودی حجاج کلید این فاجعه زده شد، به خبرنگار ایرنا گفت: مامورین امنیتی عربستان خیلی 

 .د پاسخگوی این جنایت باشدبد با حجاج برخورد کردند و دولت عربستان بای

وی گفت: نیروهای عربستان از یک طرف به ما کتاب قرآن هدیه می دهند و از طرف دیگر حجاج را به خاک 

 .و خون می کشند

پوران ایزدیار از دیگر حجاج بازگشته به کشور نیز گفت: مقصر اصلی این فاجعه ورود شاهزاده سعودی به منا و 

 .برای تامین امنیت جانی وی بودمسدود شدن مسیرهای حجاج 

سیدحسین شاه احمدی از دیگر حجاج اعزامی از استان قم نیز گفت: انتشار صداهای مکرر آژیر پلیس و 

 .فریادهای پلیس عربستان به محض ورود شاهزاده سعودی فضای حاکم در منطقه را تحت شعاع قرار داد

نطقه که ظاهرا از مسوالن رده باالی سعودی در داخل آنها وی افزود: ورود کاروان خودروهای عربستان به این م

 .بودند، ظاهرا شروع این اتفاقات بود

شاه احمدی با تاکید بر اینکه پلیس عربستان هیچ اشرافی بر مسایل نداشت، گفت: نیروهای امنیتی سعودی با 

 .را دوچندان کرده بودندتوجه به مشاهدات عینی حجاج از هیچگونه تدبیر عمل برخوردار نبوده و مشکالت 

وی افزود: به نظرم اداره کنترل حج باید از کنترل تک محوری خارج شود زیرا آل سعود لیاقت این جایگاه را 

 .ندارد

وی خاطر نشان کرد : از مجامع بین المللی می خواهم به این موضع رسیدگی کنند زیرا حرمین شریفین متعلق به 

 .جهان اسالم است

 .از تهران نیز از دولتمردان کشور خواست پیگیر حقوق حادثه دیدگان فاجعه منا باشند حاج امیر خاکی

فاجعه منا پنجشنبه هفته گذشته همزمان با روز عید قربان و هنگام حرکت زائران برای رمی جمرات بر اثر 

 .سوءمدیریت و بی کفایتی مسووالن سعودی رخ داد

دو هزار زائر جان خود را از دست دادند و به تایید منابع خبری در این حادثه دلخراش در مجموع نزدیک به 

 .بیش از این تعداد نیز مجروح شده اند
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 محورهای خبری و ادبیات سوگیرانه رسانه های غربی در فاجعه منا

مانند سایر وقایع برجسته خاورمیانه و به خصوص جهان اسالم، در « منا»فاجعه روز عید قربان در  -ایرنا  -تهران

رسانه های انگلیسی و آمریکایی بازتاب گسترده ای داشته و محور نوشتارها و ادبیات مورد استفاده آنها در این 

 .خصوص قابل تامل و توجه است

قربان در منا روی داد و بیش از دو هزار تن از حجاج کشورهای به گزارش ایرنا، فاجعه ای که در روز عید 

مختلف در آن جان باختند، بازتاب گسترده ای در رسانه های خارجی داشته است. شبکه های پرمخاطبی مانند 

هستند  رسانه هایی 'گاردین'و  'نیویورک تایمز'، 'واشنگتن پست'و روزنامه هایی مانند  'بی بی سی'و 'سی ان ان'

  .ه مقاالت و گزارش های آنها در این خصوص قابل توجه هستندک

  :به طور کلی رسانه های مطرح در خصوص فاجعه منا موارد ذیل را بیان کرده اند

مقامات رسمی جمهوری اسالمی ایران با جدیت به این فاجعه واکنش نشان داده و تاکید کرده اند که نظام  -

  .ر گیردمدیریت حج باید مورد بازنگری قرا

ایران علنا سوء مدیریت مقامات عربستانی را دلیل بروز این فاجعه دانسته و تاکید کرده است که مسئوالن این  -

  .کشور باید در این خصوص پاسخگو باشند

مقامات سعودی بی نظمی حجاج و گرمای هوا را دلیل این فاجعه عنوان کرده و از پذیرش مسئولیت خودداری  -

  .کرده اند

آیت اهلل امامی کاشانی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه سوم مهر ماه، اظهارات مقامات  -

سعودی را مبنی بر اینکه بی نظمی حجاج و گرمای هوا را عامل حادثه دانسته اند، رد و تصریح کرده است که 

سته و تاکید کرده است که مراسم حج دان 'شهید'دنیا چنین ادعاهایی را نخواهد پذیرفت. وی جان باختگان را 

  .واگذار شود« سازمان کنفرانس اسالمی»تنها مربوط به عربستان نیست و برگزاری این مراسم باید به 

  درباره این فاجعه 'محمد رسول اهلل'کارگردان فیلم  'مجید مجیدی'سخنان  -

  جمعه سوم مهر ماه تجمع دانشجویان بسیجی ایران مقابل سفارت عربستان در تهران روز -

  اظهارات علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی درباره این فاجعه -

اعالم عزای عمومی سه روزه از سوی رهبر معظم انقالب و تعطیلی کالس های برخی از حوزه های علمیه در -

  شهر قم روز شنبه

  تن از آنها 3۶۵تعداد زیاد جان باختگان ایرانی و مفقود شدن  -

 

** 
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  روزنامه انگلیسی گاردین

 

گزارش در این باره منتشر کرده است اما نوشتار روز  3مهرماه )روز حادثه(  2سپتامبر، پنجشنبه  2۵گاردین روز 

جمعه این روزنامه به قلم سردبیر بخش خاورمیانه آن، نکات قابل توجهی در خود دارد که می توان گفت در 

  :درباره فاجعه منا منتشر شده است، کمتر دیده می شودسایر نوشتارهای برجسته ای که 

 خود دانست و نوشت موضع ایران درقبال« رقیب»گاردین اعتراض ایران به سوء مدیریت عربستان را اعتراض به 

  .فاجعه منا در عربستان، با واکنش کاربران شبکه های اجتماعی عربی مواجه شده است

قضا و 'ئوالن ایرانی دست اندرکار حج مبنی بر اینکه این فاجعه نه مربوط به گاردین همچنین با درج اظهارات مس

که ناشی از بی کفایتی انسان ها بوده است، اظهارات مقامات عربستانی را نیز درج کرد که عبور  'قدر الهی

ا رد در منا رفرزند شاه سلمان و جانشین ولیعهد این کشور از مسیر تردد زائران  'محمد بن عبدالعزیز'کاروان 

  .کرده اند

  :گاردین همچنین نوشت

بروس ریدل کارشناس آمریکایی مسائل خاورمیانه و عربستان سعودی اعتقاد دارد مرگ حجاج، با توجه به »

اختالفاتی که بعد از به پادشاهی رسیدن سلمان در ژانویه گذشته درون خانواده سلطنتی عربستان بروز کرده 

  «.یچیده خانواده سلطنتی تاثیر خواهد گذاشتاست، بر سیاست داخلی پ

  :گاردین در مقاله دیگری، دالیل این حادثه را به نقل از فعاالن مخالف حکومت آل سعود چنین برشمرده است

  مدیریت ضعیف دست اندرکاران سعودی -

  ارائه نشدن آموزش حرفه ای به آنها برای کنترل چنین جمعیتی -

  ججمعیت بسیار زیاد حجا -

  بودن مقامات سعودی به درآمد هنگفت حج و عدم توجه آنها به مسائل ایمنی 'حریص' -

که ستون نویس های آن همگی چهره های برجسته رسانه ای و سیاسی و نظامی سابق  'فارن پالیسی'نشریه مشهور 

رده ه فاجعه منا اتخاذ کسپتامبر در دو نوشتار دو رویکرد کامال متفاوت نسبت ب 2۵و کنونی آمریکا هستند، روز 

شکست و 'سعودی ها را منعکس کرده و در دومی  'بی لیاقتی'است. در اولی، سخنان مقامات ایرانی درباره 

  .سعودی در مدیریت حج را توضیح داده است 'ناکامی

، حاکی از شدهبه طور کلی مرور نوشتارهایی که بعد از فاجعه منا تا امروز در این باره در رسانه های غربی منتشر 

  : این است که

رسانه های مطرح غربی بیش از آنکه به خود حادثه بپردازند، روابط ایران و عربستان را که بعد از حمله سعودی -
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ها به یمن تیره شده است، برجسته کرده اند و گمانه زنی می کنند که این فاجعه روابط تهران و ریاض را وخیم 

  .تر کند

ت اتهام را به انگش'کرده یا  'متهم'رده اند که ایران، ریاض را به بی کفایتی و سوء مدیریت اکثر آنها تاکید ک-

سال اخیر  2۵و در خصوص این حادثه که طی  'عربستان را سرزنش می کند'و  'سوی عربستان نشانه رفته است

  .بی سابقه بوده ، عربستان را مورد خطاب قرار داده است

ه های وابسته به عربستان سعی دارند سخنان و اظهارات مقامات ایران را درباره فاجعه به نظر می رسد که رسان -

  .منا نه واقع گرایانه و بر مبنای شواهد موجود بلکه جهت دار و سیاسی نشان دهند

تن اعالم می کنند و تا لحظه نگارش این  717رسانه های غربی از نخستین روز حادثه، تعداد جان باختگان را -

تن رسیده است.  7۶9ارش که سه روز از این حادثه می گذرد، تعداد اعالمی رسانه هایی چون سی ان ان به گز

این در حالی است که در چنین حوادثی معموال با گذشت چند روز و حتی در برخی موارد چند ساعت تعداد 

  .مجروحان، مفقودین و جان باختگان افزایش می یابد

کرده اند فاجعه را تا جای ممکن با جزئیات شرح دهند، و با سو گیری هدف دار بعد  برخی از آنها که تالش -

سال اخیر در مراسم حج اتفاق افتاده، سئواالتی را با این مضمون مطرح می کنند  2۵از توصیف حوادثی که طی 

اجعه اند که از فو در پاسخ به این پرسش، گفته های زائرانی را نقل کرده  'چرا حج همیشه خطرناک است؟'که 

  .روز پنجشنبه منا جان به در برده اند و اظهار داشته اند که هرگز دیگر عازم مراسم حج نخواهند شد

به نظر نمی رسد طرح پرسش هایی با این مضمون و تشریح حوادث سال های قبل، به منظور تاکید بر لزوم 

 ران باشد، بلکه بیشتر به نظر می رسد که هدفافزایش تدابیر ایمنی حجاج از سوی دولت سعودی یا آموزش زائ

 .زیر سئوال بردن مراسم حج و تخریب چهره مسلمانان باشد

  گزارش از : آذین صحابی
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 !ساله سپرده شده بود ۲٠های امنیت منا به پیشاهنگ

 گردشگری و حج -سرویس: فرهنگی و هنری  «

 94070703870 :کد خبر

 00:10 - 1394مهر  7شنبه سه

پنج روز از فاجعه منا گذشت، عربستان با آن که گروه تحقیق و تفحص راه انداخته تا علت وقوع مرگ بیش از 

لیت گوید: مسووان عینی میزائر را پیدا کند، اما تا کنون دلیل واقعه را روشن نکرده است. یکی از شاهد 4000

هایی با سن کم سپرده شده بود، برای همین کنترل از اختیار ایجاد نظم و مدیریت بحران در منا به پیشاهنگ

 .خارج شد

به گزارش ایسنا، حمیدرضا دشتی، مستندساز و خبرنگاری که در روز واقعه میان سیل جمعیت گرفتار شده بود با 

د، آنها کردنهای گذشته فرق مید: نیروهای امنیتی حاضر در منا با نیروهای سالگویتشریح اوضاع آن روز می

 .ها صحبت کردم گفت که پیشاهنگ استتر بودند، وقتی با یکی از آنجوان

زند و در ادامه به بررسی برخی دلیل سال تخمین می 20او میانگین نیروهای امنیتی حاضر در منطقه منا را حدود 

کند: در حالی که مسیر حرکت زائران به سمت رمی جمرات پردازد و اظهار میمرگبار می وقوع این فاجعه

مسیر  های اطرافتوانستد سیل جمعیت را کنترل کنند، خیمهطرفه شده بود و نیروهای امنیتی جوان نمییک

 .ودندگر بها فقط نظارهدادند. زائران در آن خیمهحرکت حجاج نیز بسته بود و کسی را راه نمی

 دهد: اگر حتی یک بطری آب در اختیار زائرانی که زیر دست و پا مانده بودند می دادند، االن خیلیاو ادامه می

 .دادندهایشان جواب میاز آنها به تلفن

کشید تا  گوید: خیلی طولحمید شاکرنژاد، قربانی دیگر آن فاجعه که تا آستانه مرگ نیز پیش رفته بود، می

دی خود را به کانون حادثه برسانند، شاید یکی دو ساعت. وقتی هم که آمدند، دو سه دستگاه نیروهای امدا

 .زائر را داشت 20تا  1۵شان بود که نهایت توانایی رسیدگی به آمبوالنس همراه

 نکند که توانایی مدیریت میدانی را نداشتند و در ادامه بیااو نیز به نیروهای آماتور حاضر در منا اشاره می

ردند کای که زائران از آن حرکت میکند: مسیرها را بسته بودند، ازدحام جمعیت در تنها مسیر یک طرفهمی

 .ها را بستندهای فرعی، آنبسیار زیاد بود، هیچ راه گریزی وجود نداشت. آن نیروها به جای باز کردن راه
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ترین علت عه نبود مدیریت میدانی را اصلیاما علی لیلی، رییس پیشین سازمان حج و زیارت در تحلیل این فاج

اعث داد، اما آنچه بگوید: مشابه این اتفاق البته نه با این عمق و گستردگی هر سال در منا رخ میداند و میمی

شد امسال چنین فاجعه مرگباری پیش آید، نبود نیروهای با تجربه بود و اگر پس از وقوع حادثه به نیروهای 

 .دادند، هرگز فاجعه به شدت امروز نبودها اجازه حضور و همراهی در صحنه را میامدادی سایر کشور

اسخ به گفت، در پسخن می« انگیر مناپیگیری حادثه غم»گوی ویژه خبری با موضوع  او در حالی که در گفت

ای دارد، چرا نیروهها و مشاعر را تحت نظر این سوال که با توجه به وجود اتاق کنترل در مکه که تمام خیابان

و  تفاوتیگوید: این اتفاق حاصل بیواکنش سریع به دنبال وقوع فاجعه، به محل حادثه اعزام نشدند می

ها در مدیریت میدانی ضعیف، اما متکبر انگیزگی مسووالن سعودی برای عبور از مساله مشاعر است، آنبی

 .هستند

ت مقامات امنیتی عربستان برای استفاده از هزار پلیس در اجرای لیالی درباره این که روز حادثه با وجود اظهارا

کند: آنها یا در محل بودند و از مناسک حج، آن نیروهای امنیتی با تجربه کجا حضور داشتند؟ اظهار می

 .دستورات سرپیچی کردند و یا اصال چنین نیروهایی وجود نداشته است

-AA8%C%D8%DB9%8۶%D9%8۵%D7%A8%/%D09407070387http://isna.ir/fa/news/

-9%87D8%A8%D%-7A8%D9%8۶%D9%8۵%D%

-C8%DB7%A8%D9%87%D%-DA%AF9%8۶%D9%87%D7%A8%D4%B8%C%D8%BE%DB9%D%

-9%87D9%84%D7%A8%D3%B8%D%-0A9%D2%A9%D%

9%87AF%D8%D4%B8%D%-9%87AF%D8%D1%B8%BE%D9%D3%B8%D% 
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http://isna.ir/fa/news/94070703870/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%A2%D9%A0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://isna.ir/fa/news/94070703870/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%A2%D9%A0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://isna.ir/fa/news/94070703870/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%A2%D9%A0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87
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 پاسخ به اکاذیب الشرق االوسط

 خالف جهت حجاج ایرانی باعث فاجعه منا شدآیا حرکت 

توانند با عذرخواهی و در حالی که جهان اسالم در سوگ حجاج خود عزادار است و دولتمردان آل سعود می

ران، اساس آنان علیه دیگتالش برای جبران، آبی بر آتش خشم امت اسالمی بریزند، فرافکنی و اتهامات بی

 ده است.موجب ناراحتی مضاعف داغداران ش

به نقل از ابنا، در حالی که جهان اسالم در سوگ حجاج خود  خبرگزاری فارس به گزارش گروه فضای مجازی

عزادار است و دولتمردان آل سعود می توانند با عذرخواهی و تالش برای جبران، آبی بر آتش خشم امت 

 و اتهامات بی اساس آنان علیه دیگران، موجب ناراحتی مضاعف داغداران شده است.اسالمی بریزند، فرافکنی 

را مقصر حادثه اعالم کردند، اکنون  "قضا و قدر"و  "بی نظمی حجاج"پس از اینکه مسؤوالن سعودی ابتدا 

زیادی از  دجمهوری اسالمی ایران را نشانه رفته و پیکان اتهامات را به سوی کشوری نشانه گرفته اند که تعدا

 قربانیان را دارد.

اده و آنها ( به راه افت"ایران حاجیان را می کشد")یعنی  "ایران تقتل الحجاج"در این راستا کمپین هایی با عنوان 

 قصد دارند افکار عمومی مسلمانان را استحمار کنند.

از یک  ز منتشر کرد به نقلروزنامه الشرق االوسط که وابسته به خاندان سلطنتی سعودی است در خبری که امرو

 مقام موهوم در سازمان حج ایران، حاجیان ایرانی را مسؤول فاجعه منا معرفی کرد!

این روزنامه نوشت: تعدادی از مدیران کاروان ایرانی، بر خالف دستوراتی که برای تنظیم حرکت حجاج در منا 

عکس بقیه زائران حرکت کردند و مسبب  نفر از حجاج ایرانی بر 300وضع شده است عمل کردند و در نتیجه 

 این فاجعه شدند!

برای بررسی این خبر، خبرنگار ما گفتگویی با یکی از مسؤولین بعثه حج ایران که هم اکنون در مکه مکرمه 

حضور دارد انجام داده است. با این توضیح که نام این مسؤول به دلیل حفظ امنیت ایشان و جلوگیری از 

 ها در مدت باقیمانده از موسم حج، در دفتر خبرگزاری ابنا محفوظ است.انتقامجویی سعودی

زائر ایرانی که برعکس حجاج دیگر حرکت می  300* روزنامه الشرق االوسط امروز مدعی شده است که 

کردند باعث فشار و ایجاد حادثه در سرزمین منا شدند. به نظر شما که در آنجا حضور داشتید این خبر درست 

 است؟

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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اصالً درست نیست. کسانی که در سالهای اخیر در حج تمتع حضور داشته اند بخوبی می دانند که اصال راه 

ایرانی برعکس بقیه حرکت کنند. گذشته از این، این  300بازگشت به عقب وجود ندارد. لذا امکان نداشته که 

 بخواهد بازگردد. چرا حجاج ایرانیحادثه در صبح روز عید اتفاق افتاد، یعنی هنوز کسی رمی نکرده بود که 

 باید بر عکس بقیه حرکت می کردند و رمی نکرده بازمی گشتند؟!

 آیا. بود جدا هم از نیز برگشت و رفت راههای و نداشت وجود معکوس حرکت امکان گذشته سالهای در *

 داشت؟ وجود امکان این امسال

نبود. ضمن اینکه محل وقوع فاجعه تقریباً در اواخر هرگز امکانی برای بازگشت و خالف دیگران حرکت کردن 

 منا قرار دارد و دلیلی هم برای بازگشت کسی نبوده است. همه برای رمی به سمت جمره می رفتند.

 

  

 هایخیمه به ابتدا شدند، منا وارد که مزدلفه از حاجی، 300 این که است شده مدعی خود خبر در روزنامه این *

 .نرفتند خود

در این جمعیت بودیم پس از ورود به منا، صبحانه را در خیمه های خود صرف کردیم و سپس به  خود که ما 

سمت جمرات رفتیم. همانطور که گفتم این واقعه نزدیک جمرات رخ داد نه در ورودی مزدلفه. در آنجا هم 
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هزار نفری جمعیت راهها یک طرفه است و همه به طرف جمرات حرکت می کردند. ضمن اینکه انبوه چندصد

 در این مسیر، هرگز اجازه بازگشت یا حرکت معکوس به کسی نمی داد.

 بود؟ چه هم روی بر حجاج شدن تلنبار و فشار دلیل توضیحات، این با *

)یا همان سوق العرب( هدایت می  204متأسفانه پلیس سعودی راه را بسته بود. آنها اکثر حجاج را به خیابان 

ه انتهای خیابان را بسته بودند! فشار جمعیت که زیاد شد پلیس از افرادی که جلوی جمعیت کردند اما متأسفان

بودند خواست که روی زمین بنشینند، با این کار افرادی که عقب بودند تصور کردند راه باز شده و بیشتر فشار 

 آوردند و جلو آمدند. در نتیجه مردم روی هم ریختند و این فاجعه تلخ حادث شد.

 

  

 پاسخگو هم سعودی دولت. نشد تأیید که شد مطرح هایی گمانه ،204 خیابان کردن مسدود دلیل درباره *

 است؟ شده روشن شما برای مسیر جلوی بستن واقعی دلیل آیا. کند نمی اعالم را اصلی دلیل و نیست

وط از پل مانند سالهای سق حوادث تا نشود انبوه ها پل روی و جمرات خود در جمعیت که اند خواسته می شاید 

 گذشته رخ ندهد. ولی این کار با بی تدبیری کامل و عدم توجه به پیامدهای آن انجام شده است.



110 
 

 نتظامیا نیروهای نقش کنند، حرکت مسیر خالف بخواهند کشور یک حجاج دلیل، هر به اگر محال، فرض بر *

 چیست؟

ر روی یکدیگر می ریختند و خفه می شدند پلیس فقط نظاره گآنها نقش مثبتی ایفاء نکردند. وقتی هم که مردم 

بود و هیچ گونه کمکی نمی کرد. تعداد آنها هم بسیار کم بود. ضمن اینکه نیروهای انتظامی خودشان حادثه ساز 

 بودند؛ یعنی به جای اینکه ورودی این مسیر را ببندند خروجی را بسته بودند!

 دثه رخ نمی داد؟حا نای بود باز خیابان آخر اگر یعنی *

اگر راه باز بود این اتفاق رخ نمی داد. حتی اگر بعد از دقایق اولیه، مَخرجی برای مردم وجود داشت این اتفاق 

موجب این  "عدم وجود خروجی"و  "گرمای هوا"در این ابعاد نمی افتاد. هر لحظه جمعیت متراکم می شد و 

 فاجعه شد.

کرده است و آنهم اینکه مطابق برنامه مقرر از سوی مسئولین منا،  مطرح هم دیگری ادعای االوسط الشرق *

ایرانیها باید همراه با حجاج ترکیه در ساعتی معلوم به طرف جمرات حرکت می کردند؛ اما مدیران ایرانی این 

 نفر را بدون توجه به این برنامه حرکت دادند! 300

مه ای وجود نداشته است. ابداً زمان بندی کشوری به ما اعالم این کالم نیز غیر واقعی است. چنین دستور و برنا

نشد. هر ساله حجاج ایرانی در این زمان و از این راه برای رمی جمرات می روند و این مسیر اختصاص به ایران یا 

 کشور خاصی نداشته و ندارد.

 اند؟واقعی روی آورده غیر توجیهات این به عربستان تبلیغاتی دستگاههای چرا وقایع، این به توجه با *

 این ها فرار به جلو برای عدم پذیرش مسؤولیت و کوتاهی های انجام شده در منا است.

 !است نکرده ذکر را نامش ولی نموده مطرح ایرانی بعثه مسؤول یک قول از را ادعاها این االوسط الشرق *

دارد. این اظهارات از سوی مسؤولین ایرانی حج بله؛ چون نه چنین شخصی وجود ندارد و نه این حرفها واقعیت 

 شدیداً تکذیب شده است.

 اعالم دهند جلوه ایران را فاجعه این اصلی عامل اینکه برای نیز میزبان دولت به وابسته های رسانه از برخی *

 دارد؟ واقعیت خبر این. اند شده زندانی رابطه این در ایرانیان از تعدادی که کردند

از اساس کذب است. هرگز چنین چیزی نبوده است. هیچ ایرانی در این رابطه بازداشت و یا زندانی  این خبر نیز

 نشده است.
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 دارد؟ وجود ایرانی تلفات اینهمه قربانیان، بین در چرا *

چون مسیری که فاجعه در آن رخ داد، در مسیر خیمه های برادران آفریقایی و ایرانی است. راههای دیگر را 

بسته بودند. البته بیشترین تلفات از ایران نیست؛ اما ایرانیان زیادی در بین حادثه دیدگان هستند. اکثر برای ما 

 کسانی که در این فاجعه جان خود را از دست دادند حجاج آفریقایی هستند.

 یچیز چنین چطور. رسیدند حادثه از پس ساعت سه تا دو بین امداد و کمک نیروهای فاجعه، وقوع از پس *

 ان دارد؟!امک

متأسفانه دولت میزبان آمادگی الزم برای مدیریت اینگونه حوادث را ندارد. در حادثه سقوط جرثقیل در 

 مسجدالحرام نیز به همین ترتیب بود و نیروهای امدادی دیر رسیدند.

1394070۶00097۶arsnews.com/newstext.php?nn=http://www.f 

 

 

 

 

  

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940706000976
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 باختگان مناجزئیاتی دلخراش از تشخیص هویت جان

 .سرپرست کاروان قرآنی اعزامی به حج تمتع از وضعیت دلخراش قربانیان حادثه منا در داخل کانتینرها گفت

  : (Entekhab.ir)پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

 ها برای مشخص شدنجووفرد، سرپرست کاروان قرآنی اعزامی به حج تمتع،درباره آخرین جستصالح اطهری

ها برای مدیران کاروانوضعیت اعضای مفقود کاروان قرآنی اظهار کرد: از صبح امروز به همراه مسئوالن بعثه و 

های نگهداری اجساد که در واقع کانتینرهایی هستند، شناسایی قربانیان ایرانی حادثه منا به سمت سردخانه

 .ایمآمده

 

جسد از صبح در این  107اند که تصاویر هزار و بزرگی قرار داده دیسیها الوی افزود: در کنار سردخانه

 کنند ایرانی هستند وها اجساد را چک کنند و آنهایی که فکر میان کارواندی پخش شده است تا مدیرسیال

شباهتی به ایرانیان دارند، به همراه کدی که روی آنها زده شده است، به مسئوالن سعودی اعالم کنند تا بتوانند 

 .نند، ترخیص کها ببینند و در صورت اطمینان از ایرانی بودن و یا تشخیص هویتاین اجساد را داخل سردخانه

 

ام، اما هیچیک از سه مفقودی عکس از اجساد را از صبح دیده 107فرد در ادامه گفت: بنده هزار و اطهری

 .ها نبودندکاروان قرآنی در بین این عکس

 

وی ضمن وخیم توصیف کردن وضعیت نگهداری اجساد ادامه داد: امشب نیز دو کانتینر دیگر که اجساد در 

م تا در بینیشوند و پس از عکسبرداری از اجساد، تصاویر را میم تلنبار شده است، تخلیه میداخل آنها روی ه

 .صورت وجود اجساد ایرانی، شناسایی انجام شود

 

ی وحشتناک ها خیلسرپرست کاروان قرآنی اعزامی به حج تمتع عنوان کرد: متأسفانه وضعیت اجساد در کانتینر

اند و و سپس داخل کانتینرها گذاشته د را داخل چادرهای بزرگ ریختهجس 100است تا جایی که نزدیک به 

 .ها بوی خون راه افتاده استکف کانتینرها پر از خون است و در اطراف سردخانه

 

http://www.entekhab.ir/fa/news/227816/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7
http://www.entekhab.ir/fa/news/227816/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7
http://www.entekhab.ir/fa/news/227816/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7
http://www.entekhab.ir/
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اند. اند و از قیافه افتادهها جاری است، همه اجساد تغییر چهره دادهها از داخل کامیونوی ادامه داد: خونابه

ها قابل تشخیص نیست؛ بعضی از اجساد نیز مشخص ها له شده و سیاه شده است و بیشتر چهرهمتاسفانه صورت

 .اند و از بینی و گوش آنها خون آمده استاست که ضربه مغزی شده

 

ست تر اهای شناسایی بر گردن خود دارند که تشخیص آنها راحتوی اضافه کرد: یک سری از اجساد، کارت

دیم که کدام زسایی بر گردن نداشتند تشخیص آنها بسیار سخت بود و باید حدس میاما کسانی که کارت شنا

 اند و اطراف کانتینرها بوی تعفنها کم است که این اجساد بو گرفتهاجساد ایرانی هستند. سرمای سردخانه

 .دهندمی

 

گرفته شده است به جسدی که از آنها عکس  107اکنون کار شناسایی هزار و فرد در ادامه گفت: هماطهری

 .بینیمهای اجساد دو کانتینر دیگر را امشب میپایان رسید و عکس

143۵1444http://khabarfarsi.com/ext/ 

 

 

 

  

http://khabarfarsi.com/ext/14351444
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 صحنه سازی سعودی ها پس از مرگ حجاج در منا

 08:۵7ساعت  1394مهر  7سه شنبه  : تاریخ انتشار

  

نفر از ما را به بیمارستان نظامی خارج از مکه بردند، ما را در یک اتاق  ۵، 4کرد که یکی از دوستانم تعریف می

شبکه تلویزیونی به آنجا آمدند و از ما فیلم و  8، 7بزرگ قرار دادند حوله تمیز و دمپایی به ما دادند، سپس 

را در  های صورت گرفته اینهابرداریخورد که بعد از فیلمرسند، او قسم میمصاحبه گرفتند که مثالً به ما می

 های معمولی گذاشتند و سپس به آنها گفتند که برویدبیمارستان

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مِنا، محلی در پنج کیلومتری شرق شهر مکه مکرمه در 

 .شودجام میعربستان سعودی است که بیشترین اعمال حج در آن جا ان

 

ترین ارکان اعمال ایام تشریق است و حجاج باید در این محل با رمی جمره و در منا از مهم "رمی جمرات"

انداختن سنگ بر شیطان ظاهر، شیطان درون را نیز سرکوب کنند تا از شیطان پیروی نکند، از دیگر وظایف 

مان اهلل اسماعیل خویش را به قربانگاه برد تا به فرلیلحاجی در منا ذبح قربانی است، در همان مکانی که ابراهیم خ

 .ایزدی امتحان سختی را پس دهد

 

 .بار منا قربانگاه قربانیان حجاج نبود، بلکه این حجاج بودند که خود قربانی شدنداما این

 

اشت، ها قرار گرفت و حکایت از حادثه تلخی دمهرماه( بود که خبری روی خروجی رسانه2شنبه )روز پنج

بار شود، حال پنج روز از وقوع این حادثه غمای که هر لحظه بر تعداد آمار قربانیان آن افزوده میحادثه

 .گذردمی

 

جانبازی است که امسال به همراه کاروان حجاج جانباز برای انجام مناسک حج راهی مکه  "حسین شیرازی"

شود و با کمک حجاج رفتار حادثه منا میشود، وی یکی از کسانی است که در رمی جمرات گمکرمه می

 .گرددیابد و بعد برای کمک به سایرین مجددا به محل حادثه باز میالجزائری نجات می

 

 کند؛شیرازی حادثه را اینگونه نقل می

 

 .حسین شیرازی هستم، از کاروان جانبازان تهران برای انجام مناسک حج راهی سفر مکه شدم
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کاروان ایرانی درکنار هم در رمی جمرات در حال حرکت بودیم، میان ما هم حجاج  1۵، 10روز حادثه حدود 

 .ای حضور داشتنداتیوپی و نیجریه

 

ها دادم تا آنمن تکه یخی در دست داشتم و برای خنک شدن حجاج آنان را به هم کاروانیانم و حجاج دیگر می

 .هم خود را با آن خنک کنند

 

گفتم که مان دادم و به اوتفاق بیفتد آخرین قطعه یخی که داشتم را به روحانی کاروانکه این ادرست قبل از این

 ...آخرش هم به شما رسید، یخ را در کف دستش گذاشتم و همین

 

توانستیم حرکت کنیم و به سانتی هم که می ۵جمعیت حجاج بسیار بود و در مسیر حرکت آرامی داشتیم، همان 

 .توانستیم خود را نجات دهیماطرافمان بسته بود و نمی جلو برویم متوقف شد، درهای

 

افتح "اوج قضیه روبروی درهای مقر حجاج الجزایری بود، خودم جلوی این در بودم و چندین بار به عربی گفتم 

 ."افتح باب" "باب

 

ر خودم فک من در کنار در ورودی چادرهای حجاج الجزائری میان حجاج گرفتار بودم، به در چسبیده بودم و با

ای مشاهده کردم که کردم که اگر این در باز شود قطعا با هجوم جمعیت مرگ من حتمی خواهد بود در لحظه

نفر از سیاهپوستان که قد بلندی داشتند پاهایشان را روی زانوانم گذاشتند و از روی کتف من به باال رفتند،  3، 2

خر بردند، دو بار شهادتین را گفتم و لحظه آی خود را باال میارتفاع زیاد بود حدود یک تا یک و نیم متر باید پا

 .امام زمان )عج( را قسم دادم

 

ثانیه فاصله داشتم در لحظه آخر که اشهدم را گفتم از امام زمان)عج( طلب کمک کردم، از دری که  ۵با مرگ 

توانم، باالی در رفتم روی جلویم بود باال رفتم، کاری که اگردر حالت عادی بخواهم آن را انجام دهم نمی

ها خواستم که کمکم کنند. وقتی به هوش ها، خودم را به پایین پرت کردم و از الجزایریچادرهای الجزایری

 .ام نجات بیابمآمدم خدا را شکر کردم که توانسته

 

ه اسم اشت دیدم کها قرار دزمانی که در میان انبوه حجاج گرفتار بودم، پسر یکی از دوستانم را که میان جنازه

را  توانی انجام دهی این است که سرتزد، او تنها سرش بیرون بود، به او گفتم که تنها کاری که میمرا صدا می
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یدم با وجودی که کشگرفتم و میتوانم دستت را بگیرم. اگر دستش را میهمچنان باال بگیری و نفس بکشی نمی

 .را نجات دهمتوانستم او های سنگینی بود نمیزیر جنازه

 

ای رخ داده دانستم که چه فاجعهبعد از اینکه نجات یافتم، حالم که بهبود یافت به محل حادثه بازگشتم اما نمی

گرفتم و با است، وقتی بازگشتم دیدم اوضاع چگونه است و شروع به فیلمبرداری کردم با یک دست فیلم می

 .کردمدست دیگرم به مردم کمک می

 

کاروانیانم گفتم که طبقه کپه جنازه بود، وقتی خودم را به چادرمان رساندم به هم ۵، 4زیر  "عباس"دوستم 

عباس هم رفت، اما وقتی دیدم که او هم توانسته است نجات یابد او را در آغوش کشیدم و از زنده ماندنش به 

 .گریه افتادم

 

آوردند خیلی از کسانی که فوت تا دکتر می 10 هادر آنجا نیروها و سربازان فراوانی بودند اما اگر به جای آن

م و آنها ریختماندند، من با آبی که در دست داشتم به برخی افراد قطره آبی روی صورتشان میکردند زنده می

 .نفر را نجات دهیم 10توانستیم توانم بگویم که با یک بطری آب شاید میکردند، میچشمانشان را باز می

 

عصراین قدر معطل کردند که حجاج  ۶،7در ابتدای کار هیچ اقدامی انجام ندادند و تا ساعت مأموران عربستانی 

 .تلف شدند و بعد هم زنده و مرده را باهم بردند

 

ای کمتر از دقیقه پیش آمد، ناگهان درهای جلوی مردم حادثه منا حادثه بسیار تلخ و ناگواری بود و در لحظه

 .آوردند بسته شد و همه حجاج بر هم فشار

 

ند خواهها دانست و به باشگاه خبرنگاران گفت: سعودها میشیرازی مقصر اصلی فاجعه منا را خود سعودی

تیم انجام توانسحادثه منا را به گردن ایرانیان بیندازند و ما را مقصر جلوه دهند اما وقتی درها بسته شد کاری نمی

به یک سد مانع شود قطعا با جمعیتی که وجود داشت دهیم، حجاج در حال حرکت بودند، اما وقتی یک مرت

 .شداش همین مینتیجه

 

گویند حجاج در رمی جمرات بر عکس جمعیت در حال حرکت من همچنین در خبرها دیدم که برخی می

اهیم بر عکس که بخوتوانستیم حرکت کنیم چه برسد به اینبودند، در جایی که ما بودیم حتی مستقیم هم نمی

 .رکت کنیمجمعیت ح
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ها همراه هستم، دو نفر قربانی و چهار، پنج نفرمفقودی داریم، باید بگویم که در کاروان جانبازانی که بنده با آن

 .فردی که از جریان فاجعه منا نجات پیدا کرده است، معجزه بوده و خداوند نخواست که از بین برود

 

به بیمارستان نظامی خارج از مکه بردند، ما را در یک اتاق  نفر از ما را ۵، 4کرد که یکی از دوستانم تعریف می

شبکه تلویزیونی به آنجا آمدند و از ما فیلم و  8، 7بزرگ قرار دادند حوله تمیز و دمپایی به ما دادند، سپس 

در را  های صورت گرفته اینهابرداریخورد که بعد از فیلمرسند، او قسم میمصاحبه گرفتند که مثالً به ما می

مان در خیابان شب به دنبال دوست 12های معمولی گذاشتند و سپس به آنها گفتند که بروید، ما تا بیمارستان

 .گشتیم تا با اطالعاتی که از محلی که در آنجا قرار دارد، پیدایش کنیممی

 

از ری برای آنان بدهند از حجاجی که در مکانی جمع هستند و دها دیدم که تصویری نشان میفیلمی را در رسانه

جا شود اما این اصال برای جمع ما و آن لحظه نیست. این تصویر برای خود رمی جمرات است و ما اصال به آنمی

متر عرض داشت و دو طرف  9، 8جا داشتیم، ما در خیابانی یک طرفه بودیم که نرسیدیم و فاصله زیادی با آن

 .ها گیر کردیما را بسته بودند و ما نیز در این خیابانآن درهای چادرهای کاروانیان حجاج بود که آنه

 

این شاهد عینی فاجعه منا در پایان با بیان اینکه حضور حجاج ایرانی در عربستان مانع بیان برخی حقایق است. 

رسد جان حاجیان ما هنوز هم در عربستان در معرض خطر است، خاطرنشان کرد: تنها حرفی چرا که به نظر می

خواهیم نسبت به توان گفت ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه دلخراش است و از مسئوالن میکه می

 .دیدگان رسیدگی عاجل کنندوضعیت حادثه

143۵1۵07http://khabarfarsi.com/ext/ 
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 از زبان شاهد عینی دلیل اصلی حادثه منا

یکی از شاهدان عینی حادثه منا علت اصلی این حادثه را بسته شدن شاهره اصلی ورود به جمرات دانست و 

 .گفت: عالوه بر بسته شدن شاهراه اصلی راه های فرعی هم بسته بود

ین حادثه را بسته شدن شاهره اصلی ورود به جمرات دانست یکی از شاهدان عینی حادثه منا علت اصلی ا :آفتاب

 .و گفت: عالوه بر بسته شدن شاهراه اصلی راه های فرعی هم بسته بود

 

خبرنگار و از شاهدان عینی حادثه منا و لیالی رئیس « حمیدرضا دشت چی»به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 

مهر به پیگیری حادثه غم انگیز منا  ۶امشب دوشنبه اسبق سازمان حج و زیارت در گفتگوی ویژه خبری 

 .پرداختند

  

در ابتدای این برنامه حمیدرضا دشت چی از شاهدان عینی حادثه منا در خصوص اتفاقات رخ داده در این حادثه 

گفت: روز عید قربان برای انجام مناسک حج به سوی جمرات رفتیم و با گذشت حدود یک ربع که از جاده 

تیم و وارد خیابان اصلی که به جمرات منتهی می شود شدیم یکباره با ازدحام جمعیت روبه رو فرعی گذش

 .شدیم

  

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بنده چندین بار به مکه مکرمه مشرف شده ام این ازدحام جمعیت از ابتدا کمی 

ره محل وقوع حادثه رسیدیم یک باعجیب به نظر می آمد و با گذشت حدود نیم ساعت که حرکت کردیم تا به 

یک گروه آفریقایی از کوچه های فرعی خود را به سیل جمعیت ملحق کردند ضمن اینکه از مقابل نیز یک 

سری افراد به ما پیوستند که در ابتدا فکر کردند این به دلیل گرماست تا اینکه تکان جمعیت زیاد شد و ناگهان 

 .مین افتادندکنترل خود را از دست دادند و روی ز

  

 نیروهای امنیتی حاضر در محل حادثه از تجربه کافی برخوردار نبودند

 

این شاهد عینی در ادامه به نیروهای امنیتی حاضر در محل وقوع حادثه اشاره کرد و گفت: نیروهای امنیتی حاضر 

کافی در این زمینه  سال بود که تجربه 20یا زیر  20در محل حادثه پیشاهنگ بودند و میانگین سنی آن ها 

 .نداشتند و به آن ها نمی خورد که از نیروهای امنیتی زبده باشند

  

دشت چی در خصوص علت حادثه نیز اظهار داشت: هیچ کس به طور دقیق نمی داند که علت حادثه چه بوده 

http://aftabnews.ir/fa/news/321960/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://aftabnews.ir/
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ه جمرات ورود بولی این طور که گفته می شود به دلیل تردد برخی از مقامات ارشد کشور میزبان شاهراه اصلی 

 .بسته شده بود ضمن اینکه راه های فرعی هم بسته بود

  

وی اضافه کرد: نیروهای امنیتی عالوه بر نداشتن تجربه از دادن بطری های آب آشامیدنی ولو گرم نیز دریغ می 

 .کردند ضمن اینکه خیمه های کنار خیابان هم کسی را راه نمی دادند و تنها نظاره گر حادثه بودند

  

 سعودی ها در مدیریت میدانی ضعیف عمل کردند

 

لیالی با اشاره به اینکه مشابه این اتفاق سال های گذشته هم صورت گرفته بود اما عمق فاجعه تا به این حد نبود 

گفت: یکی از عوامل این حادثه هولناک نبودن نیروهای نظم بخشنده، امدادی، پزشکی، درمانی و خدمات 

 .جانبی بود

  

ت این اتفاق را نبودن مدیریت میدانی دانست و عنوان کرد: سعودی ها در مدیریت میدانی ضعیف عمل وی عل

 .کردند

  

لیالی با اشاره به اینکه سعودی ها در منا و عرفات تنها اجازه ارائه خدمات را در محدوده خیام داده بودند گفت: 

 .بیرون از خیام اجازه ارائه خدمت به زائران را ندادیم

  

وی افزود: اگر در محل وقوع حادثه اجازه ورود نیروهای امدادی و کمکی کشورهای زائر داده می شود این 

   .اتفاق تا به این وسعت صورت نمی گرفت

  

لیالی با بیان اینکه اگر نیروهای موظف سعودی ها در صحنه بودند ممکن بود چنین اتفاقی صورت نمی گرفت 

 .بی تفاوتی و بی انگیزگی مسئولین ذیربط سعودی استادامه داد: این اتفاق حاصل 

  

وی با اشاره به اینکه عمق فاجعه بسیار سنگین بود ادامه داد: بازار شایعات امروزه بسیار فراوان است بنابراین مردم 

   .باید رویدادها و اتفاقات را از سوی مجاری صحیح و رسمی همچون رسانه ملی و خبرگزاری ها دنبال کنند

  

  .لیالی گفت: نباید فضا را به خبرهای ناصحیح آلوده کرد

143۵1۵97http://khabarfarsi.com/ext/ 
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 ای درباره فاجعه مناسروده

 این چنین است وضع حج، حاجی/ تا چنین است وضع آل سعود

 حجاج و فجایع منا ابیاتی سروده است.موسوی پیرامون بازگشت سیدامیر سادات

خی موسوی پیرامون حادثه منا و عروج بر، سیدامیر ساداتخبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات

 ای را نگاشته است.از حاجیان سروده

 حاجیان آمدند خیلی زود

 شادمان از زیارت معبود

  

 هاکوچه و خیابانوسط 

 باز پیچید بوی عنبر و عود

  

 حاجیان پخش کرده سوغاتی

 های شان خوشنودمردم از هدیه

  

 «مید این چین»زده بودند مُهرِ 

 های شامقصودروی تسبیح

  

 دیدم از مکه باز برگشته

 کربالحاج مشهدی محمود

  

 تاکنون بارها به حج رفته

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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 ست طالعش مسعودبس که بوده

  

 رفتم و به او گفتمپیش او 

 بعد روبوسی و سالم و درود،

  

 سفر خوش گذشت شکر خدا؟»که 

 «بود اسباب راحتی موجود؟

  

 حریم حرم»گفتمش « نی»گفت: 

 در زمان نماز و ذکر و سجود

  

 بود ایمن ز شر جرّثقیل

 «تا نیاید به روی خلق فرود؟

  

 توی منا»گفتمش که « نی»گفت 

 ها همه مسدودچون که شد راه

  

 کسی آمد به نیت امداد

 «به تو یاری رسید از سر جود؟

  

 چون گشتند»گفتمش که « نی»گفت 

 ای مفقودای کشته، عدهعده
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 کرد یک عذرخواهی ساده

 ؟«آلودکسی از زخمیان خون

  

 خبر داری»گفتمش « نی»گفت: 

 در همان وقت با سالح و جنود

  

 عربستان درون خاک یمن

 «بود؟باز مشغول قتل مردم 

  

 از این اوضاع»گفتمش: « نی»گفت: 

 ای و چه سود؟تازه آگاه گشته

  

 این چنین است وضع حج، حاجی

 «تا چنین است وضع آل سعود

143۵1۶1۶http://khabarfarsi.com/ext/ 

http://khabarfarsi.com/ext/14351616
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 روایت یک شاهد عینی از فاجعه منا

فاجعه منا، نیروهای امنیتی عربستان سعودی را عامالن اصلی این فاجعه دانسته و تاکید کردند که  شاهدان عینی

 .حکومت عربستان باید آنها را مجازات کند

ان حضور الحجه مصادف با روز اول عید قربدر روز دهم ذی« منا»که در فاجعه ، کسانیبه گزارش مشرق

ن ریزی نامناسب مسئوالکنند که به خاطر برنامهگاه جزئیات آن فاجعه دردناک را فراموش نمیداشتند، هیچ

 .عربستانی ظرف تنها چند دقیقه صدها حاجی کشته شدند

 های خروجی را به روی حجاج بسته بودندنیروهای امنیتی تمام راه

جاج است که در صحنه حضور داشت. وی درباره فاجعه روز از کشور نیجریه از جمله این ح« شعیب جبرئیل»

سته های خروجی را به روی حجاج بگوید که نیروهای امنیتی عربستان تمام راهعید قربان به خبرنگار فارس می

 .بودند

کند: این موضوع موجب جمع شدن حاجیان در خیابانی تنگ و تراکم شدید آنها در آن شد، جبرئیل تاکید می

 .جه شماری از آنها در اثر تراکم جمعیت خفه شدنددر نتی

وی از اظهارات مقامات عربستانی که مسئولیت این فاجعه را متوجه حجاج سیاه پوست و اتباع کشورهای 

آفریقایی کرده بودند، ابراز تعجب کرد و اظهار داشت: این دروغ محض است و عربستان به این طریق تالش 

 .، حقایق را تحریف کندکند، با درآمیختن اوراقمی

 دادریزی درستی وجود داشت، آن حادثه رخ نمیاگر برنامه

از نیجریه نیز که برادرش در فاجعه منا مفقود شده و در شرایط روحی و روانی « عبد اهلل الفاروق»در همین راستا، 

ستان و تدابیر ی مسئوالن عربهاریزیوگو با خبرنگار فارس به شدت به برنامهبرد، در گفتبسیاری بدی به سر می

 .امنیتی اتخاذ شده از سوی آنان که موجب این فاجعه شد، اعتراض کرد

داد و مسئولیت این حادثه گاه آن فاجعه رخ نمیریزی درستی وجود داشت، هیچالفاروق گفت: اگر برنامه

 .دعامل این حادثه معرفی کنن برعهده مسئوالن عربستان است که تالش دارند، از آن شانه خالی کنند و حجاج را

 شمار شهدای فاجعه منا بیش از اعالم حکومت عربستان است

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/474591/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
http://www.mashreghnews.ir/
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ای بود که فاجعه منا در آن از حجاج الجزایری که محل اقامت کاروانش مشرف به منطقه« حسام الدین قرفی»

فاجعه  لیل اصلی اینکند که دوگو با خبرنگار فارس اینگونه نقل و افشا میرخ داد، مشاهدات خود را در گفت

 .ها به خاطر عبور کاروان یکی از شاهزادگان سعودی بوددردناک بستن یکی از راه

ریزی نادرست قرفی توضیح داد که مسئولیت این فاجعه دردناک برعهده نیروهای امنیتی عربستان به دلیل برنامه

ه به نظر دادند و بیشتر اینگونتشکیل میتجربگی این نیروها بود که اغلب آنها را جوانانی کم سن و سال و بی

 .رسیدند که نیروهای آموزشی دستگاه امنیت عربستان هستندمی

وی بر این باور است که شمار قربانیان این فاجعه بیش از آن است که حکومت عربستان بطور رسمی آن را اعالم 

و مفقود را به یکی از دوستانش که قربانی  1007کرده است، چون یکی از مسئوالن امنیتی عربستان تصاویر 

 .است همسرش در حادثه منا مفقود شده نشان داده

های آینده با امنیت بیشتری برگزار شود یا بخشی از مسئولیت تامین قرفی ابراز امیدواری کرد، مناسک در سال

 .دهای با تجربه سپرده شود تا چنین فجایع تلخی رخ ندهها و هیئتامنیت حجاج به کاروان

 بود، چرا از ورود حجاج ممانعت نشد های خروجی بستهوقتی راه

از حجاج مصری که از شاهدان عینی فاجعه منا بود، نیز مسئولیت این حادثه را « مرعی محمد»از جهت دیگر، 

 .متوجه نیروهای امنیتی عربستان کرد که نتوانسته بودند، به مسیرهای تردد حجاج نظم و ترتیب دهند

کرد، این سئوال را مطرح کرد که چرا نیروهای امنیتی عربستان وگو مید که با خبرنگار فارس گفتمرعی محم

 های ورودی را باز گذاشتند؟های خروجی کردند، اما راهاقدام به بستن تمام راه

الی که ئوهر س وی همچنین از کوتاهی نیروهای امنیتی عربستان در توجیه و راهنمایی حجاج انتقاد کرد و گفت:

د که عامل این فاجعه تلخ شدند، بای شدید، به همین دلیل کسانیمواجه می« دانمنمی»کردید، با پاسخ از آنها می

 .مجازات شوند

وجو جهت یافتن حجاج ای جستمرعی محمد تاکید کرد که از زمان وقوع فاجعه منا اعضای بعثه مصر لحظه

 .اندمفقود این کشور را رها نکرده

 تجربه و جوان بودندی مستقر در منا، بینیروها

از حجاج الجزایری که در لحظه وقوع فاجعه منا در محل حضور داشت، اما موفق به خارج « موالی بلهادف»

وگو با فارس تاکید کرد که نیروهای امنیتی عربستان مسئولیت این کردن خود از تراکم جمعیت شد، در گفت
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بایست مانع ورود ها مطلع شدند، مینیروها وقتی از بسته شدن خروجی فاجعه را برعهده دارند، چون این

 .های دیگر شوندکاروان

یتی نیروهای امن های نادرست بوده است، افزود:ریزیبلهادف با بیان اینکه آنچه در منا رخ داد، به دلیل برنامه

 رسید، نیروهایبودند و به نظر می تجربهعربستان تجربه و مهارت الزم را نداشتند و اغلب آنها جوانان بی

 .آموزشی پلیس عربستان هستند

شان مجازات وی از حکومت عربستان خواست عامالن این جنایت دردناک را صرف نظر از نام و نشان و منصب

 .کند

 ساله خانواده بنگالدشی 17مفقود شدن دختر 

های خود را اینگونه برای ت، دیده،از حجاج بنگالدشی که در بطن فاجعه منا حضور داش«محمد سلطان»

در خیابان « نوال»ام ساله 17کند: در زمان فاجعه من و همسرم و دو پسر و دختر خبرنگار فارس در ریاض نقل می

 .العرب در مشعر منا در حرکت بودیم که آن فاجعه تلخ رخ داد و ما به لطف خدا از آن جان سالم به در بردیم

های برادرش برای پیدا کردن وی به نتیجه نرسید و ابتدا دختر را گم کردیم و تالشگوید: در محمد سلطان می

 .وی در اثر تراکم جمعیت و کمبود اکسیژن بیهوش و سپس به بیمارستان منتقل شد

ا گوید: برای یافتن خواهر و برادرم از روزی که فاجعه منیکی از پسران این حاجی بنگالدشی نیز می« سیف اهلل»

در عرفات « نمره»وجوی فراوان برادرم را در بیمارستان وجو را آغاز کردیم و پس از جست، جسترخ داد

 .ایمیافتیم، اما خواهرم تاکنون مفقود است و خبری از وی به دست نیاورده

 ساله نزیه 80عدم اطالع از مادر 

مناسک  شمال کرانه باختری برای ادایکه از شهر کفر اللبن از توابع استان طولکرم در « جباره»خانواده فلسطینی 

 .اندحج راهی عربستان شده بودند، نیز با سرنوشتی مشابه سرنوشت خانواده محمد سلطان مواجه شده

گیرند که اش برای رمی جمرات راه منا را در پیش میخانواده جباره متشکل از نزیه و مادرش و برادر و عمه

شود، تیجه آن نزیه بیهوش و سپس به بیمارستان بعثه الجزایر منتقل میآید و در نفاجعه تراکم جمعیت پیش می

 .ساله وی همچنان مفقود است 80اند، اما مادر در این بین عمه و خواهر نزیه به کرانه باختری بازگشته
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C%D8%DB7%A8%D9%88%D1%B8%/%D474۵91http://www.mashreghnews.ir/fa/news/
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http://www.mashreghnews.ir/fa/news/474591/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/474591/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/474591/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/474591/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
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 دلیل اصلی حادثه منا از زبان شاهد عینی

 سیاسی<خانه

 12:400 - 3113791394/07/07 :خبر کد

یکی از شاهدان عینی حادثه منا علت اصلی این حادثه را بسته شدن شاهره اصلی ورود به جمرات دانست و 

 .هم بسته بودگفت: عالوه بر بسته شدن شاهراه اصلی راه های فرعی 

خبرنگار و از شاهدان عینی حادثه منا و « حمیدرضا دشت چی»به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران ، 

مهر به پیگیری حادثه غم انگیز  ۶لیالی رئیس اسبق سازمان حج و زیارت در گفتگوی ویژه خبری امشب دوشنبه 

 .منا پرداختند

از شاهدان عینی حادثه منا در خصوص اتفاقات رخ داده در این حادثه  در ابتدای این برنامه حمیدرضا دشت چی

گفت: روز عید قربان برای انجام مناسک حج به سوی جمرات رفتیم و با گذشت حدود یک ربع که از جاده 

فرعی گذشتیم و وارد خیابان اصلی که به جمرات منتهی می شود شدیم یکباره با ازدحام جمعیت روبه رو 

 .شدیم

دامه داد: با توجه به اینکه بنده چندین بار به مکه مکرمه مشرف شده ام این ازدحام جمعیت از ابتدا کمی وی ا

عجیب به نظر می آمد و با گذشت حدود نیم ساعت که حرکت کردیم تا به محل وقوع حادثه رسیدیم یک باره 

 من اینکه از مقابل نیز یکیک گروه آفریقایی از کوچه های فرعی خود را به سیل جمعیت ملحق کردند ض

سری افراد به ما پیوستند که در ابتدا فکر کردند این به دلیل گرماست تا اینکه تکان جمعیت زیاد شد و ناگهان 

 .کنترل خود را از دست دادند و روی زمین افتادند

 نیروهای امنیتی حاضر در محل حادثه از تجربه کافی برخوردار نبودند

مه به نیروهای امنیتی حاضر در محل وقوع حادثه اشاره کرد و گفت: نیروهای امنیتی حاضر این شاهد عینی در ادا

سال بود که تجربه کافی در این زمینه  20یا زیر  20در محل حادثه پیشاهنگ بودند و میانگین سنی آن ها 

 .نداشتند و به آن ها نمی خورد که از نیروهای امنیتی زبده باشند

حادثه نیز اظهار داشت: هیچ کس به طور دقیق نمی داند که علت حادثه چه بوده دشت چی در خصوص علت 

ولی این طور که گفته می شود به دلیل تردد برخی از مقامات ارشد کشور میزبان شاهراه اصلی ورود به جمرات 

 .بسته شده بود ضمن اینکه راه های فرعی هم بسته بود

http://www.parsnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/311379-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://www.parsnews.com/
http://www.parsnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3
http://www.parsnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3
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نداشتن تجربه از دادن بطری های آب آشامیدنی ولو گرم نیز دریغ می وی اضافه کرد: نیروهای امنیتی عالوه بر 

 .کردند ضمن اینکه خیمه های کنار خیابان هم کسی را راه نمی دادند و تنها نظاره گر حادثه بودند

 سعودی ها در مدیریت میدانی ضعیف عمل کردند

د نبود رفته بود اما عمق فاجعه تا به این حلیالی با اشاره به اینکه مشابه این اتفاق سال های گذشته هم صورت گ

گفت: یکی از عوامل این حادثه هولناک نبودن نیروهای نظم بخشنده، امدادی، پزشکی، درمانی و خدمات 

جانبی بود. وی علت این اتفاق را نبودن مدیریت میدانی دانست و عنوان کرد: سعودی ها در مدیریت میدانی 

 .ضعیف عمل کردند

ره به اینکه سعودی ها در منا و عرفات تنها اجازه ارائه خدمات را در محدوده خیام داده بودند گفت: لیالی با اشا

بیرون از خیام اجازه ارائه خدمت به زائران را ندادیم. وی افزود: اگر در محل وقوع حادثه اجازه ورود نیروهای 

ه سعت صورت نمی گرفت. لیالی با بیان اینکامدادی و کمکی کشورهای زائر داده می شود این اتفاق تا به این و

اگر نیروهای موظف سعودی ها در صحنه بودند ممکن بود چنین اتفاقی صورت نمی گرفت ادامه داد: این اتفاق 

 .حاصل بی تفاوتی و بی انگیزگی مسئولین ذیربط سعودی است

این مردم ات امروزه بسیار فراوان است بنابروی با اشاره به اینکه عمق فاجعه بسیار سنگین بود ادامه داد: بازار شایع

 .باید رویدادها و اتفاقات را از سوی مجاری صحیح و رسمی همچون رسانه ملی و خبرگزاری ها دنبال کنند

 .لیالی گفت: نباید فضا را به خبرهای ناصحیح آلوده کرد

9%c%d8%bd9%84%af%d8%d74832۶3#%.html?sid=4911081۶A2۵http://tnews.ir/news/C

-9%87ab%d8%af%d8%d7%a8%ad%d8%d%-c8%db9%84%d۵%b8%d7%a8%d%-84

-9%8۶d7%a8%d8%a8%d2%b8%d%-2b8%d7%a8%d%-7a8%d9%8۶%d9%8۵%d%

c8%db9%8۶%c%d8%db9%b8%d%-af8%d9%87%d7%a8%d4%b8%d% 

 

  

http://tnews.ir/news/C25A49110816.html?sid=7483263#%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c
http://tnews.ir/news/C25A49110816.html?sid=7483263#%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c
http://tnews.ir/news/C25A49110816.html?sid=7483263#%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c
http://tnews.ir/news/C25A49110816.html?sid=7483263#%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c
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س ومنا در شفقنا رسانه؛ در آن شرایط، نامحس روایت یک عکاس خبری و شاهد عینی از فاجعه

 عکاسی کردم

 طواف کعبه/ عکس: کمال الدین شاهرخ

بودند تا بعد از کمی  ی حجاج از مشعر به منا آمدهصبح روز عید قربان که آن اتفاق افتاد، همه -شفقنا رسانه

بودند و شرایط روزهای گذشته چندان رمقی برای آنها  استراحت برای مراسم رمی جمرات بروند. حجاج خسته

ی حج و زیارت یکی از کسانی است که آن روز با تماس الدین شاهرخ، عکاس حوزهبود. کمال باقی نگذاشته

یکی از همکاران صدا و سیما و اطالع از شرایط خاص پیش آمده به همراه امدادگران ایرانی در محل حاضر 

کردیم  عمیق باشد. فکر کردیم فاجعه تا این حددر آن لحظه ما فکر نمی» گوید: شود؛ او به شفقنا رسانه میمی

 مکالمات« خواهد.شاید اتفاقی جزئی پیش آمده است. کسی صدمه دیده است و او از دوستان خود کمک می

یم که رو هستمتوجه شدیم با اتفاقی روبه» دهد: تری را نشان میبعدی و رسیدن به محل حادثه، وضعیت وخیم

 «.یفتاده باشد و آن موقع هم جمرات شکل فعلی را نداشتشاید در بیست سال گذشته نظیر آن در منا اتفاق ن

کنند تا وارد محل حادثه شوند اما ماموران ی شاهرخ تالش مینیروهای امدادگر ایرانی و هندی به گفته

به چند  ای استشرایط این خیابان به گونه» دهند: ی ورود نمیبندند و به هیچ کس اجازهعربستانی محوطه را می

توانستیم از راه چادرهای کشورهای دیگر که در ها بسته شده بود. اما میی این راهرعی راه دارد و همهخیابان ف

ی کارهای انجام شده هم همه» ای نداشت: این کار هم چندان فایده« آن محل بودند به مرکز حادثه برسیم.

خواستند به چادرهایشان انی شوند که میتوانستند مانع کسی ممنوعه بود. اما چون ماموران نمیخارج از محوطه

شدیم. اما آنجا هم با وجود مشخص برگردند، ما از طریق چادرهای کشورهای دیگر کمی به فضا نزدیک می

 «.کردنددادند و خودشان خیلی کُند کار میبودن کاور امداد و نجات ایران، اجازه ورود و کمک نمی

به هیچ »دهد: می ی عکاسی از این حادثه توضیحداشت، درباره شاهرخ که به عنوان عکاس در مراسم حضور

د، موبایل شدادند و اگر کسی در حال فیلم و عکس گرفتن با موبایل خود دیده میکس اجازه عکس و فیلم نمی

کردند. بعد از دو سه ساعت هم منطقه را به طور کامل تحت کنترل در آورده گرفتند و با او برخورد میرا می

تم من مجوز قبلی برای تهیه عکس و فیلم داش» دهد: او ادامه می« دند تا کسی نتواند عکس و فیلمی تهیه کند.بو

وهای نیر»اگرچه « شد عکس گرفت. چند عکس گرفته شده، هم در شرایط خاصی بود.ولی در آن شرایط نمی

نشده  شان دیدههایز آنها در رسانهکردند. تصاویری که البته تا به حال هیچ کدام اخودشان تصویربرداری می

 «.است
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به مجروحان بعد از دو سه »گوید: ی وضعیت امداد و نجات و رسیدگی به مجروحان هم میشاهرخ درباره

اگر در : »او معتقد است« ها بودند تا آنها را بیرون بیاورند.ساعت از حادثه کار نداشتند و بیشتر به دنبال جنازه

دادند تا به محل وارد شود و کمک کنند شاید آمار کشته ه نیروهای امدادی اجازه میهمان ساعات اولیه ب

آبی و تشنگی از حال رفتند و بعد از ریختن آب روی رفت. خیلی از افراد به خاطر بیشدگان این قدر باال نمی

 «.صورتشان به هوش آمدند

نبود. هر کسی هم که می  …و آمبوالنس و  منطقه قفل شد و محلی برای تردد ماشین»دهد: شاهرخ ادامه می

شد. ضمن این که نیروهای امدادی عربستان خیلی دیر ها رد میخواست امداد رسانی کند، باید از روی جنازه

 هم …نشانی، امداد و نجات و وارد شدند و با وجود فاصله چهل پنجاه متری نیروهای دفاع مدنی یعنی آتش

 «.نتوانستند کاری انجام بدهند

این افراد به خاطر فشار و ازدحام »های زائران فوت شده را دیده است: این عکاس حج و زیارت هم پشته

جمعیت و برای این که بتوانند از مهلکه فرار کنند به سمت جلو رفته و همین طور طبقه طبقه روی بدن سایر 

ز زائران روی هم افتاده بودند و چون همگی من دیدم حداقل پنج طبقه ا» دهد: او ادامه می« حجاج افتاده بودند.

کسانی که در آن محل بودند، وقتی » گوید: شاهرخ می« لباس احرام به تن داشتند، بدنها هم برهنه شده بود.

ک ی اتفاقات را از نزدیشد با آنها ارتباط گرفت. چون همهبرگشتند آن قدر حال روحی بدی داشتند که نمی

 «.توانستند با خوردن کمی آب نجات پیدا کنندطور بعضی از زائران می دیده بودند و این که چه

 روند و بنابراین تعدادتر به جمرات میها در ساعات خلوتی زمان این مراسم هم این فرضیه که ایرانیاو درباره

ا را شب هاآلن چند سال است پیش بینی شده خانم» گوید: کند و میکشته شدگان باید کمتر باشد، را رد می

ر همان کنند دسعی می»و بقیه « های خانمها کم است.بینید آمار فوتیهنگام به جمره می برند و برای همین می

 ۵0درجه است. ظهر دما  4۵صبح دما  9شما فکر کنید »دهد: شاهرخ توضیح می« هوای خنک قبل از ظهر بروند.

ل کنند توانند تحمب و بدون هیچ فشار و استرسی هم نمیروند، زیر آفتادرجه می شود و افراد وقتی به آنجا می

از ها را هم بهای کنار این خیاباناگر غرفه»دهد: او ادامه می« ی یک ربع ساعت در آن محل بایستند.که به اندازه

د، خود ناند نجات پیدا کنکردند، این امکان وجود داشت تا تعدادی از افراد نجات پیدا کنند. آنها که توانستهمی

 اند و برای همین دست و پایها پایین پریدهاند؛ از باالی غرفهرا از باالی سر افتادگان به باالی چادرها رسانده

 «.است آنها شکسته

اند و از سرنوشت آنها اطالعی در دست نیست. چرا با وجود موبایل همراه داشتن زائران، افراد زیادی مفقود شده

دانیم ها را ببینیم و شناسایی کنیم. و برای همین نمیاند جنازهآلن هم به ما اجازه ندادههمین ا»گوید: شاهرخ می
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اند یا مصدوم و در بیمارستان هستند. نیروهای عربستانی وقتی وارد محل شدند، روی مفقودان حادثه فوت شده

 «.و از بین رفتهای موبایل زائران سوخت ها آب ریختند و به همین خاطر گوشیها و زخمیجنازه

دیروز، روز »گوید: ی عکاسی داده شد؟ شاهرخ میعکاسی در روزهای بعد از حادثه چه طور بود؟ آیا اجازه

ی چندساله در این مراسم آخر جمره بود و من سعی کردم به صورت نامحسوس عکاسی کنم. بر اساس تجربه

ها انتوانند به بیمارستآیا عکاسان می« کرد. دانم که در زمان عکاسی در چنین فضاهایی نباید جلب توجهمی

ز به ها عکاسی کنیم چون هنوایم از بیمارستاننتوانسته» بروند تا از وضعیت مجروحان اطالعات کسب کنند: 

اند، عکاسی شود ها را به سردخانه بردهاند. قرار است امروز از جایی که جنازهی ورود ندادهپزشکان ما هم اجازه

های مکه، مدینه و شهرهای دیگر دگان با این عکسها شناسایی شوند. چون مصدومان در بیمارستانو مفقودش

ای هم به صورت آنالین وجود ندارد که اطالعات مصدومان را در اختیار بگذارد. البته پراکنده هستند. شبکه

د بتواند این رسلبته به نظر نمیاند تا افراد اطالعات مفقودشدگان را پیگیری کنند که اخط رایگانی قرار داده

 «.حجم کار را پاسخگو باشد

ی دلیل این اتفاق، مسدود شدن مسیر به خاطر ماشین مقامات عربستان است. شاهرخ در محل مهمترین نظر درباره

 ی اوداند یک ماشین معمولی راه را سد کرده است یا ماشین مقامات عربستان اما تجربهنبوده است و نمی

خیابان  ها از آنبینی ماشینهای گذشته در محل جمره اتفاقاتی به خاطر تردد غیرقابل پیشدر سال» گوید: می

جود ها رد شوند. همین توقف باعث به وکردند توقف کوتاهی داشته باشند تا این ماشینافتاد و مردم سعی میمی

د و بعد کنناند، توقف می. گروهی که جلوتر بودهشود. آن روز هم گویا همین اتفاق افتاده استآمدن فشار می

کنند و ارتباطی برقرار نشده بود که های پشت سر بدون اطالع از آنچه جلوتر در جریان است؛ حرکت میگروه

ه با یک اتفاقی ک« رسانی شود تا چنین اتفاقی به وجود نیاید.از مسیرهای دیگری به زائران در این زمینه اطالع

 .آمدن ماموران عربستانی و هدایت زائران به مسیرهای دیگر شاید هرگز پیش نمیمدیریت زما

 

 

 

http://tnews.ir/news/C1834898۶23۵.html?sid=7483291#%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8

c%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-

%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-
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%d8%b9%db%8c%d9%8۶%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-

%d9%8۵%d9%8۶%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%81%d9%82%d9%8۶%d8%a7-

%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%8۶%d9%87%d8%9b-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%8۶-

%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7%d8%8c-

%d9%8۶%d8%a7%d9%8۵%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%b3-

%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%8۵ 

 

 اننددی را مقصر فاجعه منا میان عینی، مقامات سعودشاهد

کشته  هابار که صدثه فاجعهان این حادر گزارشی از فاجعه منا نوشت: شاهدیلی تلگراف انگلیس دروزنامه د

 .اندهامه )انجام( مناسک هراسناک شدکه از اد گوینده و میی را متهم کردذاشته است مقامات سعودبرجای گ

که حجاج تالش  ادر موسم حج مسلمانان است، زمانی رخ دسال گذشته د 2۵ی طی ترین تراژداین فاجعه که بد

.به هندکیلومتری شهر مکه انجام د ر چندر منا دهای شیطان( را دن به نمادمناسک رمی جمرات )سنگ زد اشتندد

یلی تلگراف .نشریه داندهتن زخمی شد 8۶3تن کشته و  717کم ستثه در این حادی دگفته مقامات سعود

 .احمداما زوار با این سخن موافق نیستند انددعه میاشت عربستان زوار را مقصر این فاجر حالی وزیر بهدنوشت د

جمعیت »گفت:  ،ر بردحام جان سالم به داز این ازد ر خودساله لیبیایی که همراه با ماد 4۵ ابوبکر، یک مرد

تنها یک مسیر را باز ی و خروجی را به سمت کمپ زایران بست و های ورود. پلیس تمام راهی بودزیاد

. ما نده بودچار خفگی شدم و مجروحان و کسانی که دیدد ها را پیش روی خودهمرد گذاشت. من اجساد

ه است. وی تجربر صحنه این فاجعه بیکه پلیس د رسیدبه نظر می وی افزود«.یمقربانیان و... را به کناری آورد

ر اطراف ابوبکر یگر از زوار که دی داد؛ تعد«شناختندهای آن اطراف را نمیها و مکانها حتی راهنآ»گفت 

ینه گفت دس مکه و مان طرح توسعه مراکز مقد.یکی از منتقدندادتکان د را به نشانه تأیید سر خود ندحاضر بود

رت زبانی و مها و فاقد نده بودیده و آموزش ندبه خوبی تربیت نشد باالی خود ادتعد ودکه نیروهای پلیس باوج

وی، .عرفان العلهنددر مراسم حج را تشکیل می، زواری که اکثریت حاضران دندارتباطی با حجاج خارجی بود

، اشتنددم نای از چگونگی تعامل با این مردها هیچ سر رشتهآن»گفت:  ر مکههای اسالمی دپژوهش موسس بنیاد

ساله، این نگرانی را  39حسن،  یگر مصری به نام محمدد یک شاهد«.اشتند هیچ کنترلی بر جمعیت انبوه وجود

که  ینیدبشما تنها سربازانی را می»وی گفت: «.هدیگر رخ دممکن است که بار د»ای مشابه ثهکه حاد ابراز کرد

بیا »تا  وی همچنین گفت زمانی که نیروهای امنیتی از وی خواستند«.کننده و هیچ کاری نمیر یک جا جمع شدد
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را  ها ماچرا آن»ه است.حسن گفت: به خاطر ملیتش به او توهین شد« همصری را تشخیص بد و هویت این جسد

تا  وی از نیروهای امنیتی خواست«. اریمایم و هیچ تقاضایی نده. ما برای زیارت آمدکنندبه این گونه تحقیر می

  .م اطمینان حاصل شودتا از حرکت آرام و نرم مرد« هی کنندها را سازماندراه»

a8%d9%87%d7%a8%d4%b8%d7483291#%.html?sid=2148947037http://tnews.ir/news/DA

-c8%8c%d8%db9%8۶%c%d8%db9%b8%d%-9%8۶d7%a8%d%-f

-c8db%%-af8%d9%88%d9%b8%d3%b8%d%-aa8%d7%a8%d9%8۵%d7%a8%d9%82%d9%8۵%d%

-9%87d9%b8%ac%d8%d7%a8%d9%81%d%-1b8%d۵%b8%d9%82%d9%8۵%d%-7a8%d1%b8%d%

af8%d9%8۶%d9%8۶%d7%a8%d%-af8%d%-c8%db9%8۵%d%-7a8%d9%8۶%d9%8۵%d% 

 

   منا، کوهی از جنازه بود

اسر سرهای خبری در که از روز پنجشنبه جای خود را در میان تیترهای سایت« حادثه حج» زهرا چوپانکاره/     

جهان باز کرد اشاره به فاجعه مرگ زایران خانه خدا در هنگام مراسم رمی جمرات دارد. تعداد باالی 

های بزرگ را به سمت عربستان چرخاند تا شدگان در روز عید قربان و طی انجام اعمال مذهبی نگاه رسانهکشته

ان حادثه عنوان شاهد عینی یا در حقیقت بازماندگ از دالیل این اتفاق بنویسند و البته به سراغ کسانی بروند که به

د ها خیلی سریع دست به کار شدنهای خبری و خبرگزاریراوی بخشی از اتفاقات روز عید در منا بودند. شبکه

ها به تصویر بکشند و بخشی از آنچه در ازدحام جمعیت گذشت و منجر به تراژدی تا حادثه را از زبان حاجی

  وایت کنند.عید قربان شد را ر

اند. ماموران نجات در تقال جان شدهخورند اما باقی بیجسد روی جسد تلنبار شده. چند نفری هنوز تکان می»

ابتدای  ان دراناین تصویری است که سی« اند را از میان اجساد بیرون بکشند.هستند تا کسانی که هنوز زنده

ود: دلیل شتصویری که بالفاصله با یک سوال دنبال می دهد.گزارشش در خصوص حادثه منا به خوانندگان می

ان شرحی از شرایط دشوار آب و هوای منطقه اناین حادثه چه بود؟ ایتار الکتانی یکی از زایران به خبرنگار سی

من فقط دو ساعت برای عکس گرفتن بیرون بودم و همان دو ساعت زیر »و تاثیر آن بر زایران ارایه داده است: 

کافی است که سرگیجه بگیرید و گیج شوید. با این وجود زایران همچنان به انجام مراسم مشغول بودند آفتاب 

واقعی  به معنای»توصیف کرده است: « مهیب»جمعی زایران را الکتانی صحنه مرگ دسته« که آن اتفاق افتاد.

دادند، وحشت کرده و جیغ آوردند، هم را هل میها به هم فشار میکلمه کوهی از جنازه اینجاست، آدم

س از این زن زایر که پ« کشیدند... هوا گرم بود، یک نفر افتاد و بقیه زمین خوردند و زیر دست و پا ماندند.می

http://tnews.ir/news/DA2148947037.html?sid=7483291#%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%86-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af-%d8%a7%d9
http://tnews.ir/news/DA2148947037.html?sid=7483291#%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%86-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af-%d8%a7%d9
http://tnews.ir/news/DA2148947037.html?sid=7483291#%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%86-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af-%d8%a7%d9
http://tnews.ir/news/DA2148947037.html?sid=7483291#%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%86-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af-%d8%a7%d9
http://tnews.ir/news/DA2148947037.html?sid=7483291#%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%86-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af-%d8%a7%d9
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د، کسانی گفتنمی»حادثه با برخی از مردان نجات یافته از حادثه صحبت کرده بود از زبان آنها نقل کرده است: 

خوردند، دیگر د که در برابر فشار جمعیت طاقت بیاورند و زمین میکه به اندازه کافی قدرت نداشتن

به گفته او جمعیت از جهات مختلف در مسیر، رفت و آمد داشتند، برخی « توانستند زنده از جا برخیزند.نمی

گشتند، ازدحام و درهم رفتند و بعضی دیگر داشتند از مراسم باز میداشتند به سمت محل رمی جمرات می

ی جمعیت سبب شد تا پس از فاجعه هم کار امدادرسانی و ساماندهی به طول بینجامد. آخرین تصویری تنیدگ

به  کردند تاگوید، فضای پس از حادثه است، زمانی که ماموران نجات تالش میان میانکه او از حادثه به سی

ها اندازه بود، تا ساعت ها و صدای آژیرها بیش ازرفت و آمد آمبوالنس»وضعیت سر و سامانی بدهند: 

 «شد.شان قطع نمیصدای

 خواستند نفس بکشندفقط می

های امریکایی بود که گزارش کاملی از حادثه منا نوشت و از زایرانی گفت تایمز هم از جمله روزنامهنیویورک

تنها »ن از آای که پس های باریک منتهی به جمرات وحشتی دسته جمعی را تجربه کردند، حادثهکه در خیابان

های پیچیده در هایی از جنازههای بدون صاحب، ویلچرهای چپ شده و کپهآسفالت ماند با انبوهی از دمپایی

این روزنامه به نقل از آسوشیتدپرس صحنه آغاز حادثه را از زبان یک زایر مصری روایت « لباس سفید احرام.

شان را برای زنده ماندن دیده ه و با چشم خود تالشکند، کسی که شاهد گیر افتادن زایران در مخمصه بودمی

دیدم یک نفر افتاد روی یکی که روی ویلچر نشسته بود و چند نفر دیگر هم »است. عبداهلل لطفی، گفته است: 

 «رفتند فقط برای اینکه بتوانند نفس بکشند.ها از سر و کول هم باال میروی آنها افتادند. آدم

زایرانی که در صحنه بودند مقامات عربستان را »ر گزارشی از وقوع حادثه منا نوشت: سایت شبکه الجزیره هم د

در این گزارش آمده است اسحاق صالح، یکی از نجات یافتگان حادثه که از کنیا به « دانند.مسوول حادثه می

ل این ن را مسوومن مقامات دولت عربستا»حج آمده بود با چشمانی اشکبار به خبرنگار الجزیره در منا گفت: 

 «دانم چون نتوانستند وضعیت را کنترل کنند. من آنجا بودم و جان سالم به در بردم.حادثه می

یکی از شاهدان عینی حادثه روز پنجشنبه، خبرنگار آفریقایی تبار شبکه بی. بی. سی به زبان هوسایی است، کسی 

پس از حادثه هنوز « چیما ایا ایسوفو»مراسم بود.  اش مشغول انجامکه همراه با گروهی از زایران از جمله خاله

شان را پیدا کند. این روایت این زن خبرنگار به عنوان یک شاهد و برخی دیگر از اعضای گروه نتوانسته خاله

ای هم داشتند از سمت زایران در مسیر رفتن برای انجام مراسم رمی جمره بودند و همزمان عده»عینی است: 

د. بعد ناگهان هرج و مرج شد و مردم زمین خوردند. برخی اهالی کشورهای نیجریه، نیجر، چاد و آمدنمقابل می

د و همین تر برسنکردند و تالش داشتند تا به محلی امنسنگال در میان سایر اقوام بودند. همه هم را لگدکوب می

  ها زیر دست و پا کشته شدند.شد که بعضی
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ها و نوزادان. کسانی که ها از جمله بچهکردند، بعضیها هم گریه میدند، بعضیزیک عده اسم خدا را فریاد می

شان را بگیرد. هر کسی باید کس نبود که دستکردند اما هیچروی زمین افتاده بودند تقاضای کمک می

اضر چند ام را گم کردم و درحال حبود. گروه ما هم در این حادثه از هم جدا افتاد، خالهحواسش به خودش می

 «نفر از اعضای گروه مفقوداالثر هستند.

ترسند در مراسم رمی جمرات روزنامه گاردین چاپ انگلستان ضمن اشاره به اینکه برخی زایران حاال می

 4۵شرکت کنند. نگاهی کرده است به جزییاتی از دالیل فاجعه از دید شاهدان عینی. گاردین از قول یک زایر 

ی زیاد ازدحام جمعیت خیل» ه است همراه با مادرش از مهلکه جان سالم به در برد نوشته: ساله لیبیایی که توانست

ر که پس احمد ابوبک« ها را بسته بود و فقط یک راه را باز گذاشته بود.ها به محل خیمهبود. پلیس تمامی ورودی

کاری کرده است، در توصیف از حادثه برای انتقال اجساد و مجروحان با پلیس و نیروهای امداد عربستان هم

 «ها بودم.من اجساد مردگان را با چشمان خودم دیدم، شاهد جراحت و خفگی آدم»حادثه گفته: 

تجربگی نیروهای حاضر در محل به هنگام امدادرسانی و ساماندهی این زایر اهل لیبی پس از حادثه شاهد بی

ها و ال جادهرسیدند و گویا اصتجربه به نظر می بیافسرانی که در صحنه حاضر بودند، کامال»وضعیت بوده است: 

 «شناختند.اماکن آن دور و بر را هم درست نمی

اگر »احمد، زایر مصری خشمگین از حادثه با گرفتن انگشت مالمت به سوی مقامات عربستان به گاردین گفته: 

 «داد.کدام از این اتفاقات رخ نمیکرد هیچ در ابتدای هر مسیری یک پلیس ایستاده بود و جمعیت را هدایت می

های مختلف از تصاویری که های مختلف در رسانهشاهدان وبازماندگان حادثه مرگبار روز عید قربان با زبان

شان از آنچه در منا گذشت را به ثبت برسانند. هنوز هم تعداد کنند تا تجربیاتهایی نقل میاند روایتدیده

ها و اند، مجروحان و مفقودان حادثه در حال تغییر است. فریادها، اشکست دادهزایرانی که جان خود را از د

فشار جمعیت در گرمای هوای مکه تصویری است که همراه با تغییر آمار و اعداد قربانیان از عید قربانی که به 

  عزا نشست به جا مانده است.
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 نمایشی دردناک از مدیریت مرگ آفرین

 .روزنامه ایران در صفحه گزارش به بررسی فاجعه منا به نقل از روزنامه گاردین پرداخته است -ایرنا -تهران

 

هجری خورشیدی به قلم حمید حاجی پور انتشار یافته ، می  1394این گزارش که در روز چهار شنبه هشتم مهر 

آن  مرات لبیک می گفتند کهافزاید: راه باریک بود و ازدحام بیش از اندازه. یک میلیون حاجی در مسیر رمی ج

  .اتفاق هولناک افتاد. جمعیت در چشم به هم زدنی سیل شد و لبیک ها ناتمام ماند

ایمنی »فاجعه حج امسال در عربستان سعودی بار دیگر پرسش »روزنامه گاردین در تشریح این واقعه نوشت: 

فاجعه جزو بدترین فاجعه هایی بود در مناسک حج را پیش روی مقامات این کشور قرار داده است.این « جدی

سال اخیر در حج و در طول مراسم رمی جمرات که نمادی از پرتاب سنگ به شیطان در منا است، در  2۵که در 

خارج از شهرمقدس مکه رخ داد. برخی از زائران می گویند از شلوغی و بی نظمی مراسم پرتاب سنگ به 

و ضعف سازماندهی در مراسم رمی جمرات شکایت دارند و این در شیطان می ترسند. آنها از بی تجربگی پلیس 

ت انگشت اتهام را به سوی کشته ها نشانه گرفته و گفته اس« خالد الفالح»حالی است که وزیر بهداشت عربستان 

زائران در اثر بی انضباطی و عمل نکردن به دستورالعمل پلیس دچار حادثه شده اند اما شاهدان فاجعه منا با 

 «.عاهای وزیر بهداشت عربستان مخالف هستنداد

جالب اینکه رسانه ها و مقامات عربستانی و برخی رسانه های هوادارشان در منطقه درست زیر نگاه رسانه های 

بزرگ دنیا، شبکه های اجتماعی و بیش از همه خود زائرانی که درگیر فاجعه بودند، برای شانه خالی کردن از 

زائر ایرانی خالف جهت جمعیت حرکت کرده  300رافکنی پرداختند. العربیه ابتدا ادعا کرد زیر بار مسئولیت به ف

و این حادثه را رقم زده اند. اما بالفاصله متوجه شدند که اثبات چنین ادعای بی پایه ای سخت است هرچند نمی 

 .توانستند از مقصر دانستن ایرانیان هم براحتی بگذرند

گشت اتهام به بعد ان« در کل ایرانیان مقصر هستند.»ز زبان مسئوالن عربستان عنوان شد بنابراین به شکلی مبهم ا

 .سوی زائران آفریقایی نشانه رفت. شاید به این امید که هیچ نهاد و مرجعی نتواند از آنها دفاع کند

قاد تندی از تتئوری بعدی رعایت نکردن قوانین انضباطی حج از سوی کلیه زائران می توانست باشد که با ان

سوی کشورهای اسالمی رو به رو شد و درنهایت وقتی که هیچ راهی نماند نظریه مشیت الهی به رسانه های 

 .عربی راه پیدا کرد

ن عینی یکی از شاهدا»روزنامه گاردین انگلیس در گزارش خود از فاجعه پنجشنبه هفته گذشته منا آورده است: 

ندن با او یار بوده می گوید: جمعیت زیاد بود. یکی از مقامات سعودی با که عنوان می کند شانس برای زنده ما

تعداد بسیار زیادی پلیس و نیروی امنیتی وارد مراسم شد و مردم ناخواسته از این حرکت ترسیدند. جمعیت موج 
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گار ان برداشت و در آن مسیر باریک و مملو از حجاج خیلی ها زیر دست و پا ماندند. صحنه باورکردنی نبود.

 «.سیل آمده و آدم ها برای زنده ماندن و رهایی خود از خفگی دست و پا می زدند

بعد از این ماجرا نیروهای پلیس و ارتش که در صحنه »شاهد عینی حادثه منا برای گاردین توضیح می دهد: 

ت. من با چشم ت گرفبودند آنچنان که باید و شاید فعالیت چشمگیری نداشتند و امداد با تأخیر چند ساعته صور

 .خود دیدم که وقتی روی کسانی که احتمال داده می شد مرده اند، آب پاشیده شد برخی از آنها به هوش آمدند

بنابراین اگر امداد رسانی با سرعت انجام می شد حتماً از تعداد قربانیان حادثه کاسته می شد. تراکم و ازدحام 

یس تمام ورودی و خروجی های منطقه را بسته بود و هر بار تنها به بسیار زیادی در رمی جمرات حاکم بود. پل

 «.یک گروه کوچک اجازه شرکت در مراسم داده می شد

ساله است به روزنامه گاردین گفته همراه با مادرش خود را از معرکه نجات  4۵که اهل لیبی و « احمد ابوبکر»

که در حال خفگی بودند در مقابل چشمانم دیدم. ما  داده است. او می گوید: من اجساد، مجروحان و کسانی را

قربانیان را به کمک پلیس های جوان که اغلب بی تجربه بودند از مهلکه دور کردیم. مأموران پلیس هیچ 

سازماندهی و تجربه ای برای آنچه در حال وقوع بود نداشتند. آنها حتی نمی دانستند جاده ها و مکان های ایمن 

گاردین می نویسد احمد ابوبکر در حالی این روایت را برای ما بازگو می « رات کجاست.در اطراف رمی جم

 .کرد که تمام شاهدان عینی در اطرافش با سر حرف های او را تأیید می کردند

در واکنش به بی تدبیری و بی نظمی سعودی ها در پیشگیری و مدیریت این حادثه ناگوار، وزارت کشور 

هزار پلیس را برای حفظ ایمنی حج و مدیریت ترافیک و جمعیت، مأمور کرده است و 100عربستان ادعا کرد 

میلیون نفر را داشته  2برای استراحت زائران در منا نیز اردوگاهی از چادرهای نسوز برپا کرده که گنجایش 

 .است

لی با یک رسانه بین الملدر مقابل این ادعا عرفان علوی از بنیانگذاران بنیاد تحقیقات میراث اسالمی مکه به 

صراحت گفته است که با وجود تعداد انبوهی از مأموران پلیس، هیچ یک از آنها برای برقراری ارتباط با زائران 

 .بدرستی آموزش ندیده بودند و اکثرشان حتی فاقد مهارت های کالمی بودند

در »ار دوباره چنین حادثه ای می گوید: نیز با ابراز نگرانی از تکر« محمد حسن»ساله مصری به نام  39یک شاهد 

 «.این مراسم شما می توانید سربازان زیادی را ببینید که در یک مکان جمع شده اند و هیچ کاری نمی کنند

او همچنین ادعا کرد زمانی که از مردان امنیتی خواست تا جسد یک مصری را شناسایی کنند، به دلیل مصری 

رساله عده زیادی از جوانان جویای کار مصری راهی عربستان می شوند که همواره بودن به او توهین کرده اند. ه

 .از تحقیر و توهین پلیس و مسئوالن عربستانی شکایت دارند

چرا آنها ما را تحقیر می کنند؟ ما به عنوان زائر به عربستان آمده ایم و هیچ درخواستی »محمد حسن می گوید: 
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انیت جاده ها و خیابان ها را سازماندهی می کنند. شاهدان تأکید می کنند، حتی نداریم. نیروهای امنیتی با عصب

 «.قبل از تراژدی رمی جمرات در روز پنجشنبه، زائران از نبود سازماندهی در مسیر منا شکایت کرده بودند

 ه بافاجعه روز پنجشنبه آن سوی پل های پنجگانه جمرات رخ داد؛ مجموعه پل هایی که در دهه های گذشت

هزینه های بیش از یک میلیارد دالر ساخته شده است. پل جمرات تقریباً یک کیلومتر طول دارد و اجازه می 

هزار زائر یک ساعت برای انجام مراسم روی آن در برابر دیوار بایستند و سنگریزه پرتاب کنند. 300دهد تا 

ر حادثه در تقاطع دو خیابان و د»است: در این باره گفته « منصور الترکی»سخنگوی وزارت کشور عربستان 

جایی اتفاق افتاد که تعداد زیادی از زائران به صورت همزمان در حال حرکت بودند. گرما و خستگی موجب 

 «.شد تعداد زیادی قربانی شوند

 یکی از زائران مصری به نام احمد که نخواسته نام خانوادگی اش در گفت و گو با گاردین فاش شود، می گوید:

زائران هیچ تقصیری نداشتند.عربستان سعودی هزینه های زیادی را در حج صرف می کند اما هیچ گونه »

سازماندهی ندارد. آنها می توانستند یک مسیر را برای رفت و یک مسیر را برای بازگشت اختصاص دهند. اگر 

رد هیچ یک از این اتفاق ها نمی تنها یک مأمور پلیس ابتدای جاده ایستاده بود و زائران را سازماندهی می ک

 .افتاد

گاردین در پایان گزارش خود نوشت: مراسم رمی جمرات روزهای جمعه و شنبه نیز ادامه پیدا کرد اما زائران 

 .بسیاری نگران تکرار تراژدی مرگ و میر پنجشنبه بودند

 زیابی کردند. تمام بخش هایهمچنین رسانه های ایتالیایی فاجعه منا را ناشی از بی تدبیری دولت سعودی ار

خبری رادیو و تلویزیون دولتی و خصوصی ایتالیا در نخستین روز فاجعه با نشان دادن صحنه هایی از کشته شدن 

 .صدها زائر حج در منا، بروز این حادثه را نتیجه بی مسئولیتی سعودی ها دانستند

ی آسوشیتدپرس، عنوان کردند که حادثه زمان دو نفر از نجات یافتگان فاجعه منا در گفت و گو با خبرگزاری

رخ داد که دو موج پرجمعیت حجاج در محل حادثه از روبه رو با یکدیگر با هم برخورد کردند. عده ای قصد 

 .ورود به محل رمی جمرات را داشتند و عده ای قصد خروج از این محل را که با یکدیگر برخورد کردند

من دیدم که عده ای با »ی، درباره این حادثه به آسوشیتدپرس گفته است: ساله مصر 40عبداهلل لطفی، حاجی 

برخورد با کسانی که روی ویلچر بودند به زمین افتادند و پشت سر آنها عده بیشتری زمین خوردند. حجاج در 

 .این شرایط از روی هم باال می رفتند تا بتوانند نفس بکشند

می رفتیم و لحظه ای دیگر بی اختیار به عقب رانده می شدیم.  وضعیت شبیه به موج بود، لحظه ای به جلو

برخورد دو گروه از حجاج هرگز نباید روی می داد و در این زمینه هیچ آمادگی در میان مسئوالن سعودی 

 «.حاضر در صحنه وجود نداشت
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آنها به این ساله نیجریه ای نیز در توصیف زمین خوردن افراد و لگدکوب شدن  ۵8اسماعیل حمبا، حاجی 

 «.این صحنه واقعاً ترسناک بود»خبرگزاری می گوید: 

همچنین روزنامه دیلی تلگراف انگلستان بالفاصله پس از فاجعه در گزارشی فاش کرد: مقامات سعودی با 

 .استفاده از سیستم پیچیده آماری رایانه ای می توانستند مانع بروز حادثه مرگبار در منطقه شوند

شت: درحالی که متخصصان ایمنی می گویند هنوز خیلی زود است که بتوان دالیل حادثه روز این روزنامه نو

پنجشنبه را مشخص ساخت، اما این حادثه احتماالً سؤاالتی را در مورد نحوه مدیریت جمعیت عظیم مسلمانان که 

بان ادثه مرگبار در خیاهرساله برای برگزاری مراسم حج به عربستان سعودی می آیند، ایجاد خواهد کرد. این ح

 .که یکی از دو محل اصلی ورودی از منا به طرف جمرات است، رخ داده است 204شماره 

حادثه هولناک منا بار دیگر نشان داد پول و میزان ثروت یک کشور هیچ ارتباطی به شایستگی و توسعه فکری، 

دگی بی نقص از بی تدبیری و عقب مان مدیریتی و در یک کلمه توسعه انسانی ندارد. فاجعه عربستان نمایشی

 .بود

 منبع : روزنامه ایران*
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 نکته مهم درباره فاجعه منا ۱۱

 ن در کانون توجه قرار دارد که هر روز ابعاد تازه تری از آن نمایان می شود.فاجعه غم انگیز منا در حالی همچنا

همه شاهدان عینی، بدون استثنا می گویند که مسیر حجاج توسط نیروهای امنیتی بسته شد. بدین گونه که  - 1

 انتهای مسیر را بستند و ابتدای مسیر را باز گذاشتند و حجاج را بدان مسیر هدایت کردند.

ینکه چه رسد به ا -ترتیب صدها هزار نفر که به واسطه انبوه جمعیت، چند قدم جلوترشان را نمی دیدند  بدین

غافل از این انسداد، وارد تله شدند و یکی از وحشتناک ترین و مرگبارترین ازدحام ها  -انتهای مسیر را ببینند 

 شکل گرفت.

 

نداده اند. تصاویر عبور کاروان خودروهای  "ر را بستند؟چرا مسی"سعودی ها، تا کنون پاسخ این سؤال ساده که 

شاهزاده عربستانی که در فضای مجازی دست به دست شد و علت انسداد مسیر اعالم گردید نیز متعلق به سال 

 های قبل بوده است و لذا ، علت ماجرا، عبور این خودروها نبوده است.

 

وهای امنیتی برای جلوگیری از خروج حجاج از مخمصه، هر چه غیر عمدی باشد، بستن مسیر و استقرار نیر

کاری کامالً تعمدی است و کسی نمی تواند بگوید راه را به طور غیر عمدی بستیم و به طور غیر عمدی مانع 

 حرکت حجاج شدیم!

 

ز، راه را د نینه تنها راه را بستند، بلکه بعد از ایجاد تراکم انسانی و آغاز ماجرا که به اولین مرگ ها انجامی - 2

نگشودند. یک شاهد عینی می گفت که در نقطه انسداد، کامیونی مملو از نظامیان سعودی مستقر بود و حجاج 

جرأت نکردند با هجوم به آنها، راه را باز کنند. البته هیچ کدام از حاجیان در آن دقایق نمی دانست که واقعاً چه 

 فاجعه ای در انتظارشان است.

 

ن می رفت با مسدود شدن مسیر، عده ای در همان دقایق اولیه کشته یا مجروح شده اند و سپس با ابتدا گما - 3

 ورود نیروهای امدادی و امنیتی، بحران مهار شده است.

اما شاهدان عینی که توانسته اند از آن قتلگاه جان سالم به در ببرند، همگی می گویند که از لحظه وقوع حادثه تا 

 د از آن، جمعیت روی هم ریخته شده بود و کسی به دادشان نرسیده است.حدود سه ساعت بع

که اولین گروه  12تا ساعت  8:4۵اکثر کسانی که در آن حادثه جان خود را از دست دادند، در فاصله ساعت 

 نیروهای امدادی از راه رسیدند، دچار مرگ تدریجی شدند.

http://www.eghtesadonline.com/fa/content/97588/11-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7
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پیاده روی کرده بودند، بعد از گیر افتادن در ازدحام انسانی،  کیلومتر 8حجاج که برای رسیدن به آن نقطه حدود 

 دیگر توانی برای حرکت و فرار نداشتند.

یکی از آنها که توانسته است سه ساعت دوام بیاورد چنین می گوید: حداکثر توانی که داشتم این بود که بتوانم 

الیه روی هم ریخته شده بودند.  4 - ۵ا تا نفس بکشم و حتی نمی توانستم دست و پاهایم را تکان بدهم. آدم ه

در کنار من، یک حاجی دیگر افتاده بود و هنوز زنده بود. ساعتی بعد با صدای ضعیفی به من گفت: آیا آسمان 

  دارد سیاه می شود؟

 به آسمان نگاه کردم. آسمان سیاه نمی شد، او در حال مرگ بود و لحظاتی بعد از دنیا رفت.

حساس کردم آسمان دارد سیاه می شود... بعد از مدتی و در حالی که در آستانه مرگ بودم، کمی بعد، من هم ا

 نجاتم دادند.

 

درجه صحرای منا، روی هم انباشته شده و از  ۵0الی  4۵در آن سه ساعت، حتی به قربانیانی که در هوای  - 4

 تشنگی ضعف کرده بودند، آب هم نرساندند.

 

ها زیر آفتاب افتاده بود در این باره می گوید: از فشار و تشنگی در حال مرگ یکی دیگر از حجاج که ساعت 

بودیم. برخی حجاج آفریقایی که در آن سوی نرده های مسیر چادر داشتند، از روی نرده ها برایمان آب معدنی 

ن سخت پرتاب می کردند و همین آب ها ، جان خیلی ها را نجات داد. بدون آب حتی نفش کشیدن هم برایما

بود. یکی از همان حجاج آفریقایی، شیلنگ کولر خیمه را باز و از پشت نرده ها، ما را آبپاشی کرد؛ کارش 

 نجات بخش بود چون کمی جان گرفتیم.

 

یک پزشک ایرانی که آن روز در منا بود چنین می گوید: اگر در آن شرایط که به علت حرارت هوا ، 

... آب بدن افراد از دست رفته بود، فقط آب می رساندند، بسیاری از تعریق،پیاده روی طوالنی، استرس و 

 قربانیان، حتماً زنده می ماندند.

 

در اطراف محلی که حاجیان روی هم تلنبار شده و در حال مرگ بودند، نرده های آهنی قرار داشت و آن  - ۵

  سوی نرده ها نیز خیمه های برخی کشورها.

نرده ها، حداکثر کاری که کردند، پرتاب بطری های آب معدنی و آب پاشی بود. با این حال، حاجیان آن سوی 
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این سؤال پیش می آید که آیا آنها نمی توانستند برای نجات حجاج این سوی نرده ها، کار دیگری جز رساندن 

 انجام دهند؟ -مثالً کندن نرده ها  -آب 

 

بود؟ آیا امکان کمک بود و کوتاهی کردند؟ آیا جواب این سؤال ها مشخص نیست؛ آیا اساساً امکان کمک ن

مانعی برای کمک ایجاد شده بود؟ این ها سؤاالت مهمی هستند و اگر جواب این باشد که می توانستند کمک 

 کنند و نکردند، آنگاه باید به حال جهان اسالم و مسلمانان منفعل آن، تأسف بسیارخورد.

 

أخیر فراوان به محل رسیدند ،بلکه به نیروهای امدادی کشورهای حاضر نه تنها نیروهای امدادی سعودی با ت - ۶

  در منا هم اجازه ندادند.

یک راننده ایرانی آمبوالنس می گوید که به سرعت راهی محل حادثه شدیم ولی نیروهای امنیتی مانع شدند. 

 گویا می خواستند با محاصره منطقه، ابعاد فاجعه را پنهان کنند.

 

تعدادی از نیروهای امدادی ایران و سایر کشورها توانستند به محل فاجعه برسند و عملیات نجات را با این حال، 

 با امکانات و تعداد محدودشان آغاز کنند.

 

این که چرا نیروهای امدادی و پزشکی عربستان با این همه تأخیر رسیدند، جای تأمل و شگفتی دارد چرا که روز 

عربستان همان مناست که بزرگ ترین تجمع انسانی جهان را در خود جای داده  عید قربان، مهم ترین محل در

است و طبیعتاٌ#ً باید همه امکانات پزشکی و امدادی مکه و حتی شهرهای اطراف، متوجه منا باشد به ویژه آن که 

 قبالً نیز در آنجا حوادث ناشی از تراکم انسانی رخ داده بود.

 

ادی عربستان، تالش جدی برای تفکیک کشته ها و مجروحانی که عمدتاً بیهوش بعد از رسیدن نیروهای امد - 7

شده بودند، صورت نگرفت و بسیاری ازمجروحان که زنده ولی بیهوش بودند، درمیان کشته شدگان از محل 

  حادثه منتقل شدند.

های ا بودیم، نیرویکی از مجروحان می گوید: بعد از چند ساعت که با بدن های برهنه زیر آفتاب شدید صحر

 امنیتی وارد شدند و به هوای این که ما مرده ایم، با چکمه از روی ما رد می شدند.

 

نفر در این ماجرا کشته شده اند. البته روز سه شنبه ،برای ساعاتی خبر  800سعودی ها مدعی اند کمتر از  - 8
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س آن را از روی سایت شان نفر بود که سپ 4173رسمی سایت وزارت بهداشت عربستان حاکی از مرگ 

 برداشتند!

 

با این حال، هنوز بعد از گذشت یک هفته از آن حادثه، کشته شدگان کشورها به طور کامل مشخص نشده اند. 

 -ساعت  48و در شرایط بحرانی  -ساعت  24نفر بودند، می شد ظرف مدت  800اگر واقعاً کشته شده ها زیر 

ین که بعد از روزهای متمادی، هنوز تکلیف اجساد معلوم نباشد. آیا تکلیف این تعداد را مشخص کرد نه ا

جنازه که بسیاری شان کارت شناسایی بر گردن دارند و مسووالن همه کاروان ها نیز دنبالشان  800شناسایی 

 هستند، این قدر زمان بر است؟

 

یادی که شمارشان معلوم گزارش ها نشان می دهند که عالوه بر اجساد موجود در سردخانه ها، جسدهای ز

 کانتینر یخچال دار نگهداری می شوند. 20نیست در بیش از 

 

مسؤول یکی از کاروان های ایرانی که برای شناسایی اجساد ایرانی ها سردخانه ها را می گردد چنین می گوید: 

می کنند تا  کنار سردخانه ها ، ال سی دی های بزرگی زده اند و عکس اجساد را با کدی در کنارشان پخش

 107مسؤوالن کاروان های کشورهای مختلف، قربانیان را شناسایی کنند. از صبح تا االن )ظهر دیروز(، هزار و 

نفر  107عکس را پخش کرده اند ولی هنوز نتوانسته ام گمشده های کاروان خودمان را در میان این هزار و 

 بیایم.

 

ت رسمی وزارت بهداشت عربستان و حذف خبر از روی سایت و نفر در منا در سای 4173انتشار خبر کشته شدن 

تکذیب آن، نشان از ابعاد فاجعه و ناهاهنگی شدید سعودی ها دارد. کامالً مشخص است که به سبک و سیاق 

 جهان سومی ها، سعی در کوچک جلوه دادن ابعاد حادثه دارند.

 

ند، تلفن های همراهشان بود. آنها بعد از انتقال به در حین حادثه منا، اولین چیزی که مجروحان از دست داد - 9

بیمارستان های سعودی، خواستار تماس با خانواده ها و کاروان هایشان بودند تا خبر زنده بودنشان را بدهند. با 

 این حال، سعودی ها ، نه تنها اقدام به آمار گیری از مجروحان و اطالع رسانی به کاروان ها نکردند، بلکه حتی از

 دادن یک گوشی به مدت یک دقیقه به آنها نیز خودداری کردند.

 



144 
 

بنابراین، مسؤوالن کاروان ها مجبور شدند مانند عصر ماقبل ارتباطات، بیمارستان ها را تخت به تخت جست و 

جو کنند. به همین دلیل است که تا یک هفته بعد از ماجرا، هر روز تعدادی زخمی در بیمارستان ها پیدا می 

 د!شون

 

بعد از این ماجرا، سعودی ها نه تنها فعالیت های خبرنگاران خارجی را بسیار محدود کردند، بلکه با زائرانی  - 10

که در حال عکسبرداری یا تصویر برداری با موبایل بودند برخورد و موبایل شان را ضبط می کردند. شبکه های 

خش می کردند و تنها اشاره ای گذرا به ماجرا داشتند که تلویزیونی عربستان نیز در روز حادثه، خبرهای عادی پ

 طی آن، مسؤوالن عربستانی می گفتند که همه چیز در کنترل است و جای نگرانی نیست و ... .

به نظر می رسد سعودی ها فکر می کنند می توانند در عصر ارتباطات، فاجعه ای بدین عظمت که در برابر چشم 

 رخ داده را کتمان کنند. افرادی از دهها کشور جهان

 

سعودی ها حتی در نگهداری اجساد هم نهایت بی لیاقتی را از خود نشان داده اند. افرادی که برای  - 11

شناسایی پیکرهای جان باختگان به سردخانه ها رفته اند می گویند به دلیل دمای نامناسب سردخانه ها و سرمایش 

  د و از کانتینرها هم خونابه جاری است.اندک آنها، اجساد وضعیت نامناسبی دارن

 این در حالی است که با تنظیم دمای سردخانه ، می توان اجساد را تا مدت های طوالنی سالم نگه داشت.

 

... و همه این ها در حالی است که مسؤوالن سعودی، کوچکترین مسؤولیتی را بر عهده نمی گیرند تا مشخص 

 فایت ترین حکومت های جهان را دارند.شود یکی از جنایتکارترین و بی ک

 

 

 

 

 

 

  



145 
 

 حاجیان الجزایری: بی برنامگی عربستانی ها عامل فاجعه منا بود

حاجیان الجزایری که سه شنبه به وطن خود بازگشتند اعالم کردند: نوع سازماندهی و بی  -ایرنا-الجزیره

 .در نهایت این فاجعه رقم خوردبرنامگی عربستانی ها عامل این فاجعه و برخورد حجاج با هم شد و 

 

به گزارش ایرنا، حاجیان الجزایری تصریح کردند: صحنه های وحشتناکی در مکه مکرمه دیدیم زیرا با توجه به 

نزدیک بودن اردوگاه هیئت حج الجزایر به فاجعه منا، ما مشاهده کردیم ماموران سعودی اجساد را با لودر جابجا 

 .می کنند

الجزایری گفت: چیزی که برایم بسیار دردناک بود این که اجساد قربانیان تا اواخر آن روز یکی از حاجیان 

 .همچنان بر روی هم انباشته بود سپس لودرها مشاهده شد که اجساد را منتقل می کرد

حاجی الجزایری جان خود را از دست 11وزارت خارجه الجزایر سه شنبه شب در بیانیه ای اعالم کرد تاکنون 

 . ده اند و با توجه به اینکه شماری از حجاج نیز مفقود هستند، احتماال شمار کشته ها افزایش می یابددا

عبدالقادر قاسمی الحسنی سرکنسول الجزایر در جده اعالم کرد کارتشخیص هویت قربانیان و جست وجوی 

ت آوردن اطالعات ، اماکن مفقودان بسیار پیچیده است و مقام های الجزایری با مشکالت زیادی برای به دس

 .نگهداری اجساد و بیمارستان هایی که مجروحان در آنها بستری شده اند، مواجه اند

وی خاطرنشان کرد: فقط با بازگشت حجاج می توان گفت چند نفر مفقود و کشته شده اند و مقام های 

 .عربستانی نیز تاکنون نتایج تشخیص هویت قربانیان را اعالم نکرده اند

14373۶3۶http://khabarfarsi.com/ext/ 

 

 دکر تشریح تسنیم با وگوگفت در «الراشد راشد«

 دلیل بر جنایت آمیز بودن فاجعه منا 3

 عضو شورای مرکزی جمعیت عمل اسالمی بحرین تاکید کرد که به دالیل متعددی می توان گفت فاجعه منا

 .جنایت آمیز بوده است

عضو شورای مرکزی جمعیت عمل اسالمی بحرین و یکی از برجسته ترین معارضان این « راشد الراشد»دکتر 

 و منا فاجعه وعوق از شدید  ضمن ابراز تاسف خبرگزاری تسنیم کشور در گفتگو با خبرنگار گروه بین الملل

http://khabarfarsi.com/ext/14373636
http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/
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 نشان منا هحادث به سعود آل های واکنش تمام  :گفت و پرداخت حادثه این ابعاد بررسی به ایران ملت به تسلیت

 .است حادثه این بودن آمیز جنایت دهنده

 سه دلیل اصلی جنایت آمیز بودن فاجعه منا

سه مورد اشاره کرد که عبارتند از: وی که بروز حادثه منا را اقدامی عمدی می داند برای اثبات سخنان خود به 

 .اول اینکه سعودی ها نام و پیکر حجاج مفقود شده را مخفی نگاه می دارند و این امر بسیار تعجب برانگیز است

  

دوم اینکه سعودی ها به هیچ گروهی اجازه دسترسی به تصاویر دوربین های موجود در منا و مکه مکرمه که 

ر نظر دارند نمی دهد. این مسئله تنها ابهام برانگیر نیست بلکه مدرکی برای اثبات تمام فعالیت های حجاج را زی

 .ها برای مخفی کردن حقیقت است که این خود نیز جنایتی دیگر استتالش سعودی

سومین مسئله جلوگیری از دسترسی جمهوری اسالمی ایران که بیشترین تعداد حجاج خود را از دست داده، به 

 .باختگان است که این مورد نیز به روشنی گویای وجود برخی مسائل پشت پرده استپیکر جان 

وی ادامه داد، ما نگرانیم که مقامات سعودی این فاجعه را با متهم کردن چند نفر از مسئوالن جزء و میدانی 

 .برپایی مراسم حج، بر این فاجعه سرپوش بگذارند

 رژیم سعودی باید محاکمه شود

راشد تاکید کرد: رژیم سعودی را باید در خصوص حوادث روی داده محاکمه کرده و مورد دکتر راشد ال

 .حادثه مرگبار برای حجاج به وقوع پیوسته است 4بازخواست قرار داد، امسال تنها در بازه زمانی کوتاه حج 

 به بردن پی و آنها خصوص در تحقیق برای  وی گفت: با وجود روی دادن تمام این حوادث هیچ اقدامی

 .است الامس حج خونین حوادث در عربستان داشتن دست دهنده نشان نیز امر این است، نگرفته صورت حقیقت

 خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب هستیم

 تشکیل خواهان: گفت خود سخنان از دیگری بخش در  عضو شورای مرکزی جمعیت عمل اسالمی بحرین

 به تنها دنبای هستیم، سعود آل محاکمه و ماجرا حقیقت به رسیدن برای المللی بین یاب حقیقت کمیته یک

 .کرد اکتفا اند، بوده دستورات مجری تنها که سعودی سرباز یا و نظامی مسئول چند محاکمه

 اداره مناسک حج توسط آل سعود فاجعه بزرگی است
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های بررسی مناسک حج طی سالوی با اشاره به سابقه بسیار نامناسب سعودی های در اداره مناسک حج گفت: با 

گذشته می بینیم که هر چند سال یک بار حوادث خونباری روی داده که صدها نفر از حجاج در آن قربانی شده 

اند، امروزه حج خانه خدا با خطرات فراوانی روبرو شده و محل ناامنی برای ادای یکی از مهمترین مناسک 

 .است بزرگی  داره مناسک حج توسط آل سعود خود فاجعهمسلمانان شده. در این شرایط ادامه یافتن ا

 مدیریت حج باید به یک طرف مستقل واگذار شود

دکتر راشد الراشد تنها راه پایان دادن به اینگونه حوادث تلخ را گرفتن آل سعود از مدیریت مناسک حج دانسته 

ایجاد راه حل ریشه های و  و در این خصوص گفت: پایان دادن به سریال حوادث تلخ مناسک حج مستلزم

 .برکناری آل سعود از مدیریت مراسم حج و سپردن آن به یک طرف مستقل است

 

874۵39http://www.tasnimnews.com/Home/Single/ 

 

 

 

 

 

 

 :تسنیم با گووگفت در منا فاجعه عینی شاهد یک

 از مجروحانی که جان دادند فقط نیازمند کمی آب بودندنیمی 

درصد مجروحانی که شهید شدند، فقط نیازمند کمی آب  ۵0یکی از شاهدان فاجعه منا با اشاره به اینکه حدود 

 .تندرفهایشان روی اجساد زائران مظلوم راه میها با پوتینکنند، گفت: سعودی بودند تا از مرگ رهایی پیدا

داشت: خیابانی که فاجعه منا در آن رخ  درباره فاجعه منا اظهار خبرگزاری تسنیم وگو باانی در گفتمجید سلط

ند اما دیدگان برستوانستند به کمک آسیبمتر طول داشت که امدادگران سعودی به راحتی می 800داد حدود 

ها عودیکوپتر سگر جان باختن زائران بودند حتی بارها، هلیهایشان ایستاده بودند و نظارهمیونها روی کامدت

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/874539
http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/
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ساعت هم که امدادگران سعودی به محل وقوع فاجعه  3کرد ولی سرانجام بعد از  از باالی سر مجروحان عبور

 .نندآوری کند و بعد اجساد را جمعبودند که زائران بمیر آوری اجساد کردند و منتظرآمدند ابتدا شروع به جمع

وی با تأکید بر تعمدی بودن فاجعه منا تصریح کرد: اگر کمک زائران به همدیگر نبود، تمامی آنها جان خود را 

درصد مجروحانی که شهید شدند، فقط نیازمند کمی آب بودند تا از مرگ  ۵0دادند و حدود از دست می

 .کنند رهایی پیدا

است، عنوان : بعد از آنکه توانستم خود را از میان  جعه منا که تازه از سفر حج بازگشتهاین شاهد عینی فا

مجروحان نجات دهم با چند تَن از امدادگران ایرانی شروع به کمک به سایر زائران کردیم؛ بنده با چشمان خود 

 .رفتندهایشان روی اجساد زائران مظلوم راه میها با پوتیندیدم که سعودی

داشت: خواست  متری شاهد افتادن جرثقیل در خانه خدا نیز بوده است، اظهار ۵انی که از فاصله نزدیک سلط

خدا بود که من در آن حادثه نیز جان سالم به در بردم و در هنگام افتادن جرثقیل برای بازگرداندن قرآنی که 

 .خوانده بودم از محل حادثه فاصله گرفته بودم

ها برای جلب رضایت افکار عمومی تغییر کرد در دای روز فاجعه منا رفتار سعودیوی تصریح کرد: از فر

 .آمیز بودصورتیکه کامالً برخوردهای آنها با زائران در روز فاجعه توهین

این زائر خانه خدا که با کاروانی از تهران عازم سفر معنوی حج شده بود، خاطرنشان کرد: رفتار دولت سعودی 

 .شدگان کم جلوه داده شودکه آمار کشتهای است به گونه

 /انتهای پیام

87۵۶۵0http://www.tasnimnews.com/Home/Single/ 

 :تسنیم با وگوگفت در منا فاجعه عینی شاهد یک

 کردندمیها به مجروحان غیرایرانی حادثه منا کمک بیشتری سعودی

رسانی به مجروحان حادثه منا گفت: در ها در کمکیک شاهد فاجعه منا با اشاره به تبعیض قائل شدن سعودی

کردم آنها از روی قیافه افراد و گردنبندهای آنان به هرکس که غیرایرانی بود، احساس می "الجسر"بیمارستان 

 .کردندکمک بیشتری می

 

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/875650
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درباره حادثه منا اظهار داشت: در روز حادثه،  خبرگزاری تسنیم ار اجتماعیوگو با خبرنگغسام عالی در گفت

 .از فاجعه منا مطلع شدیم 11ها، حدود ساعت پس از انجام رمی جمرات و بازگشت به خیمه

ندین ساله در مراسم حج و آشنایی کامل با بیشتر وی افزود: با شنیدن این خبر و با توجه به تجربه حضور چ

 .حرکت کردم "الجسر"مسیرهای منا، دوباره به سمت نزدیکترین بیمارستان بین مکه و منا یعنی 

ها از امدادرسانی تیم پزشکی ایران عنوان کرد: وقتی به بیمارستان این شاهد عینی با اشاره به ممانعت سعودی

ها و پزشکان ایران پشت در بیمارستان حضور داشتند ولی به آنها اجازه ورود بوالنسالجسر رسیدم، بسیاری از آم

 .دادندنمی

وی درباره مشاهدات خود در بیمارستان الجسر تصریح کرد: از آنجا که به زبان عربی کامالً مسلط بودم، توانستم 

به  ور روی زمین رها شده بودند و کسیبا تالش بسیار وارد بیمارستان شوم ولی دیدن این تعداد جنازه که همینط

 .کرد، بسیار دردآور بودآنها توجه نمی

عالی درباره تالش خود برای کمک به مجروحان حادثه گفت: خودم به تنهایی چهار نفر را از مرگ نجات دادم 

ه را فاجع کردم و هم فیلم اینولی نیروهای امنیتی سعودی، طاقت نیاوردند و مرا که هم به مجروحان کمک می

 .کردم، از بیمارستان اخراج کردندثبت می

کردم رسانی به مجروحان حادثه منا متذکر شد: احساس میها در کمکوی با اشاره به تبعیض قائل شدن سعودی

اد و کردند و دآنها از روی قیافه افراد و گردنبندهای آنان به هرکس که غیرایرانی بود، کمک بیشتری می

 .ای کمک بیشتر اثری نداشتفریادهای من بر

87۵۶08http://www.tasnimnews.com/Home/Single/ 
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 :تسنیم با گووگفت در منا فاجعه عینی شاهد یک

 انداختندها مرده و زنده را داخل کانتینر میسعودی

ا ها مرده و زنده رعلوم اسالمی و یکی از شاهدان عینی فاجعه منا گفت: سعودیعضو هیئت علمی مرکز جهانی 

 .روز در کانتینرها را باز کردند 3انداختند و پس از گذشت داخل کانتینر می

 

داشت: فضای معنوی حج  ه فاجعه منا اظهاردربار خبرگزاری تسنیم گو باواالسالم مهدی احدی در گفتحجت

 دهد موجی از ترس بینشد و با هر اتفاقی که رخ می امسال بعد از فاجعه منا به فضای رعب و وحشت تبدیل

 .شودزائران ایجاد می

اثر ا بر تردید فاجعه مننشان کرد: بیدبیر اساتید حوزه علمیه قم که از نزدیک شاهد فاجعه منا بوده است، خاطر

های خروجی و حتی چادرهای مربوط به است، در هنگام حادثه منا، تمام راه کفایتی آل سعود رخ دادهبی

حاجیان مصری ــ که در اطراف خیابان وقوع حادثه واقع شده بود ــ بسته شده و زائران خانه خدا هیچ راه 

 .گریزی نداشتند

دلیل دستگاه ماشین بودم و به 40نفر و حدود  400همراه هوی افزود: بنده شاهد عبور فرزند پادشاه عربستان ب

کاروان از زائران ایرانی مجبور شدند همراه  ۵بود و  های منتهی به رمی جمرات بسته شدهعبور وی، تمام خیابان

انی را ربا زائران سایر کشورها در ازدحام و انبوهی از جمعیت در یک خیابان قرار گیرند و متأسفانه اکثر زائران ای

 .دادندنیز افراد مسن تشکیل می

وانستیم تای بود که نمیگونهعضو هیئت علمی جامعة المصطفی)ص( العالمیه تصریح کرد: فضای حادثه به

کردیم و حتی یک امدادگر سعودی نیز در آن زحمت تعادل خودمان را حفظ میزائری را نجات دهیم و به

 .شتافتلحظات به یاری زائران نمی

ساعت منتظر  4ها اشاره داشت و تصریح کرد: بعد از این حادثه، حدود موقع سعودیرسانی بهبه عدم امداد وی

آوری اجساد به محل حادثه آوردند ها کانتینرها را برای جمعها بودیم و هنگامی که سعودیامدادرسانی سعودی

روز در کانتینرها را  3انداختند و پس از گذشت نر میای، مرده و زنده را داخل کانتیمتأسفانه با رفتار بسیار زننده

ن خود ها در این سه روز جاتدبیری سعودیباز کردند که اگر زائری هم در آن میان زنده بود، متأسفانه بر اثر بی

 .را در نهایت مظلومیت از دست داده است

87۵۵۶4://www.tasnimnews.com/Home/Single/http 

http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/875564
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 !حجاج الجزایری: به ما لگد می زدند و می گفتند بمیر

 

شهیدخبر)شهیدنیوز(: یکی از حجاج الجزایری سوء مدیریت نیروهای امنیتی عربستان سعودی را علت 

 .وقوع فاجعه منا دانست

   

الشروق الجزایر مشاهدات خود را درباره فاجعه منا  شماری از حجاج الجزایری در مصاحبه با خبرنگار شبکه

  .بیان کردند

یکی از حجاج الجزایری گفت ما قبل از وقوع حادثه منا رمی جمرات را انجام دادیم. رفت و آمد حجاج 

عادی بود. ما در مسیر برگشت به محل اقامت بودیم دیدیم که شمار بسیار زیادی از حجاح از روبه روی ما 

  .گشت هستند. دو گروه با هم برخورد کردنددر حال بر

 .وی افزود: حجاج در جان دادن بودن اما هیچ کس نمی توانست برای آنها هیچ کاری انجام دهد

من خوشبختانه به علت قامت بلندم توانستم باالتر از بقیه قرار بگیرم و راحتر نفس بکشم. ما در میان فشار دو 

زیر دست و پا قرار گرفتند همگی جان خود را از دست دادند. در حقیقت  طرف قرار گرفتیم. اما آنهایی که

  .من در آخرین لحظه از مرگ نجات یافتم

یکی دیگر از حجاج الجزایری به نام منذر حسناوی گفت: علت واقعه برخورد حجاج در منا سوء مدیریت 

پیش می رفتند. اما در برگشت نیروهای امنیتی عربستان و بی نظمی حجاح بود. در رمی جمرات همه خوب 

  .حجاج مشکل بوجود آمد و با هم برخورد کردند

 .زنان و مردان مسن زیر دست و پا از بین رفتند

وی افزود: اگر مسئوالن عربستان سعودی هماهنگی داشتند چنین حادثه ای رخ نمی داد. آنها نتواستند 

ر ن در منطقه ای به مساحت پانزده متر مربع حضوبازگشت حجاج از منا را مدیریت کنند. بیشتر جان باختگا

  .داشتند و جان خود را از دست دادند

کمال بن زاید یکی از حجاج الجزایری میانسال که خود را پرستار معرفی کرد، گفت: مردم در مسیر برخورد 

یاد بود. همه زخمی ها زاز بین رفتند. این حادثه برای من غیر قابل تصور است. جوان و پیر از بین رفتند. تعداد 

 .مردم خسته بودند

و از ایالت عنابه معرفی کرد، گفت: بسیار هولناک بود. « زبیده»یکی از حجاج زن الجزایری که نام خود را 



152 
 

من داد زدم. از پسرانم خواستم مرا از زیر دست و پا بیرون بکشند و آنها نتوانستند. آنها دو بار من را کشیدن 

  .و من افتادم

افزود: برخی به من ضربه زدند و گفت بمیر. من نفسم را گرفتم و گفتم در نفس کشیدن صرفه جویی وی 

  .کنم. چند بار زیر پاها افتادم. یک حاجی مصری من را بیرون کشید

 

یکی از حجاج میانسال الجزایری گفت ما در چادر نشسته بودیم. زمانی که بیرون آمدیم فقط جنازه ها را 

 .یز به هم ریخته بوددیدیم. همه چ

 

من رشیده زیدان از شهر عنابه الجزایر هستم. من و خواهرم برای رمی جمرات رفتیم. ناگهان شلوغ شد و 

  .زمین خوردیم و من از او خبر ندارم که زنده است یا جان باخته است

باید به ما بگویند او وی افزود: من بی هوش شدم. من را به خیمه آوردند. از خواهرم هیچ خبری ندارم. آنها 

  .کجاست، اگر جان باخته شهید است و اگر زنده است باید برگردد

وی گفت: من همه چادرها را برای پیدا کردن او گشتم. چادرهای حجاج الجزایری، مغربی و مصری را 

 .گشتم اما او را نیافتم. ما از همه می خواهیم برای پیدا کردن خواهرم به ما کمک کنند

8%d7%a8%ac%d8%ad%d8%d7492۵73#%.html?sid=449210۶۶3C81http://tnews.ir/news/

-9%87d8%a8%d%-c8%db1%b8%c%d8%db7%a8%d2%b8%ac%d8%d9%84%d7%a8%d%-ac

-af8%d9%8۶%af%d8%d2%b8%d%-c8%db9%8۵%d%-af8%da%af%d9%84%d%-7a8%d9%8۵%d%

-af8%d9%8۶%aa%d8%d9%81%da%af%d%-c8%db9%8۵%d%-89%8d%

1b8%c%d8%db9%8۵%d8%a8%d% 

 

 

 

 

 

  

http://tnews.ir/news/81C449210663.html?sid=7492573#%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7-%d9%84%da%af%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%b2%d8%af%d9%86%d8%af-%d9%88-%d9%85%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%85%db%8c%d8%b1
http://tnews.ir/news/81C449210663.html?sid=7492573#%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7-%d9%84%da%af%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%b2%d8%af%d9%86%d8%af-%d9%88-%d9%85%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%85%db%8c%d8%b1
http://tnews.ir/news/81C449210663.html?sid=7492573#%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7-%d9%84%da%af%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%b2%d8%af%d9%86%d8%af-%d9%88-%d9%85%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%85%db%8c%d8%b1
http://tnews.ir/news/81C449210663.html?sid=7492573#%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7-%d9%84%da%af%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%b2%d8%af%d9%86%d8%af-%d9%88-%d9%85%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%85%db%8c%d8%b1
http://tnews.ir/news/81C449210663.html?sid=7492573#%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a7-%d9%84%da%af%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%b2%d8%af%d9%86%d8%af-%d9%88-%d9%85%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%85%db%8c%d8%b1
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 ایرانی حجاج شدن کشته و سوختن/ پیش سال 4٠در منا فاجعه از زنده شاهد یک روایت

 8218۶ :کد خبر

 21:۵4 - 1394مهر  08 :انتشارتاریخ 

عصر ایران نوشت: فریدون صدیقی پیشکسوت و مدرس روزنامه نگاری و ارتباطات است که تجربه سال ها 

در جریان آتش  13۵4فعالیت مطبوعاتی در رسانه ها را دارد، او یکی از سه خبرنگار ایرانی بوده که در سال 

 .مرگ ده ها حاجی ایرانی انجامید حضور داشته سوزی در چادر حجاج ایرانی در عربستان که به

 

به بهانه فاجعه اخیر در منا به سراغ او رفتیم تا درباره آن حادثه و وظایف رسانه ها و خبرنگاران در جریان وقوع 

 .بحران های مشابه گفتگو کنیم

 

 .بگویید ۵4آقای صدیقی به عنوان سئوال نخست درباره حضورتان در مراسم حج سال 

 

از طرف روزنامه کیهان ماموریت پیدا کردم تا به همراه یک عکاس برای پوشش مناسک حج آن  13۵4 سال

 .روز هم آنجا بودم 43سال به عربستان بروم که در مجموع 

 

 غیر از شما خبرنگار دیگری هم حضور داشت؟

 

 .خبرنگارانی از روزنامه اطالعات و روزنامه رستاخیز هم حضور داشتند

 

 اولیه شما پوشش مراسم حج بود تا اینکه آن اتفاق آتش سوزی رخ داد؟ پس ماموریت

 

ما در طول روز در آن ایام به پوشش اتفاقات جاری و اخبار روزمره به عنوان مثال چه تعداد کاروان وارد شده و 

 .یا اخبار مربوط به درمان حجاج و یا فوت آن ها می پرداختیم

 

http://sedayiran.com/fa/news/82186/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 .با امکانات آن دوران

 

 .با االن قابل مقایسه نبودبله اصال 

 

 از نظر سخت افزاری؟

 

هم از نظر سخت افزاری هم نرم افزاری، همه چیز در حداقل های خودش قرار داشت به عنوان مثال اینطور نبود 

مثل االن هر کاروان پزشکی داشته باشد بلکه هالل احمر آن زمان تعدادی پزشک اعزام کرده بود که این افراد 

ای در بین کاروان ها به حجاج سرکشی و رسیدگی می کردند. البته باید اشاره کنم آن موقع هم  به صورت دوره

مثل بعد از انقالب هالل احمر ایران از نظر امکانات بهداشتی و درمانی از سایر کشورها در وضعیت بهتری قرار 

 .داشت

 

 بررسی از طیف سنی حجاج در آن دوره وجود دارد؟

 

سال سن داشتند یعنی هم واجب  ۶0یا  ۵0درصشان باالی  90ر در آن سال اعزام شدند که هزار نف 2۵تقریبا 

 . الحج بودند و هم آستانه آسیبشان باال بود

 

 آیا با خبرنگاران دیگر همراه هم بودید؟

 

پزشک ارشد 2خیر من با یک اکیپ پزشکی همراه بودم و محل استقرارم هم با آن ها مشترک بود به شکلی که 

 .یک پزشک جوان تر که نامش را هم بخاطر دارم و فریدون فروهری نام داشت همراه بودیمو 

 

 .از روز حادثه بگویید
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شنبه روزی بود که شنیدیم آتش سوزی رخ داده و خود را به محل رساندیم اما به ۵روز واقعه اگر اشتباه نکنم 

 .هیچ وجه سعودی ها اجازه نزدیک شدن به محل را نمی دادند

 

 علت آتش سوزی چه بود؟

 

در آن ایام چند کاروان معروف بودند که سرویس های ویژه ای ارائه می کردند و قیمت تمام شده حاجی ها در 

این کاروان ها هم بر اساس نوع خدماتی که داشتند متغیر بود مثال یادم هست اولین بار در آن زمان یک کاروان 

ی داد که میوه های جدیدی بودند،و بر اساس همین سرویسهای خاص بود که پرتغال تامسون و موز به حجاج م

کپسول هایی هم در برخی کاروان ها قرار داشت تا غذاهای خاص طبخ شود و در یکی از چادرها به علت همین 

 .کپسول ها حریق رخ داد

 

 مطلع شدید حریق رخ داده و سعودی ها اجازه نزدیک شدن نمی دادند ، در نهایت چه شد؟

 

شرطه ها برخورد شدیدی می کردند و من هم به لحاظ جسمی الغر اندام بودم و بارها در صحنه برای ورود به 

محل تالش کردم اما با برخورد فیزیکی مواجه شدم،طبیعتا من خبرنگار بودم و به همین دلیل باید خبر تهیه می 

دیگر هم در حج بودند و رقابت با آن ها در کردم و دلواپسی و دغدغه و نگرانی داشتم، ضمن اینکه دو خبرنگار 

 .کسب خبر هم این دلهره را بیشتر کرده بود

 

 .پس از محل حادثه به نتیجه نرسیدید

 

خیر، روز بعد از حادثه در مسیر اکیپ های پزشکی را می دیدم که در حال تردد و جستجو هستند من هم به دفتر 

ادارات ثبت اسناد وجود دارد قرار داشت و اعضای تیم پزشکی  رفتم آنجا دفتر های بزرگی مثل دفاتری که در

را دیدم که در جلوی برخی تیک میزدند، پرسیدم چرا تیک میزنی؟ جواب درستی نداد، دم ظهری دفاتر را جمع 

 .کرد و داخل کمدهای بزرگ و قدیمی که آن موقع بود گذاشت و درش را قفل کرد و رفت
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دقایقی دوزاری ام افتاد که نکند آن لیستی که تیک می زدند مربوط به کشته های از اتاق خارج شدیم و بعد از 

حادثه باشد به بهانه اینکه چیزی جا گذاشته ام از تیم جدا شدم و به اتاق برگشتم به سراغ کمد رفتم و با فشاری 

ود ه من دست داده بزیاد سعی کردم در کمد را باز کنم شاید یک نیروی ترمیناتوری و آرنولدی در آن لحظه ب

که توانستم قفل را بشکنم و در لحظه ای صفحات را از داخل آن دفتر جر دادم بعد از تاکردن و پنهان کردن، 

خودم را به تیم رساندم و گفتم برای من کاری پیش آمده باید به جده بروم، یک ماشین سوبارو که راننده اش 

ریال سعودی بود اجاره کردم ، در داخل ماشین نگاهی  21عادل ریال ایران که م20جوان دانشجوی یمنی بود با 

به لیست انداختم و همزمان لید خبرم را نوشتم و تنظیماتی اولیه ای انجام دادم که مثال اکثریت کشته ها و 

 مفقودان مرد هستند یا زن و ... و در نهایت خبر را داخل پاکتی گذاشتم و آن را تحویل خلبان هواپیمای ایرانی

که از جده عازم تهران بود دادم و گفتم امانت روزنامه کیهان است که تحویل گرفته می شود در ادامه با شرایط 

سخت آن زمان تماسی با کیهان گرفتم و موضوع را اطالع دادم و روز شنبه آن بسته به دستشان رسید و با توجه 

کیهان در همان روز تیتر اولش گزارش اختصاصی به اینکه در آن زمان روزنامه ها عصر چاپ می شدند روزنامه 

 .خبرنگار کیهان از اسامی کشته ها و مفقودان آتش سوزی در چادر حجاج

 

 واکنش دولت وقت چه بود؟

 

 2رادیو خیلی مهم بود چون عموم مردم به تلویزیون دسترسی نداشتند در اخبار ساعت  14آن زمان اخبار ساعت 

وزیر وقت که رئیس سازمان حج بود بیانیه ای داد مبنی بر اینکه خبر کیهان  احمدی نامی معاون هویدا نخست

 !دروغ و مزخرف است و اگر کسی می خواهد حاجی خود را ببیند ما مجانی او را به مکه می بریم

 

 در مکه برای شما مشکلی ایجاد نشد؟

 

جوان عینک دودی با سه پسر بچه و نو روز بعد از چاپ خبر در ستاد در حال گشتن دنبال خبر بودم که دو نفر با

ساله که حدس میزنم بچه ها و نوه هایشان بودند و آن ها را به مکه آورده بودند، به طرفم آمدند یکی  1۵و12ده،

از دو نفر که ساواکی بود از من پرسید صدیقی تو هستی؟ تا گفتم بله، محکم توی گوشم زد و پرسید خبر را از 

 !ی توانم بگویم و واقعا هم نمی توانستم بگویم چطور خبر را به دست آورده امکجا آورده ای؟ گفتم نم
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 !ممکن نبود متهم به سرقت شوید؟ آن هم در سفر حج؟

 

من که واجب الحج نبودم برای تمتع به مکه رفته باشم،من ماموریت داشتم، البته ماموریتم هم این نبود که آن 

بدهم بلکه این اتفاق مصادف با ماموریت من بود و من برای همین اتفاق آتش سوزی رخ دهد و من خبرش را 

 .ماموریت پوشش اخبار به حج رفته بودم

 

 عذاب وجدان نداشتید؟

 

ملتهب بودم،با خدا حرف میزدم و از او طلب بخشش می کردم چون از یک طرف همسرم خواسته بود دستم به 

بدهد و من این فکر همراهم بود و از طرف دیگر باید کارم کعبه برسد از خدا بخواهم خواوند به ما بچه سالمی 

 .را هم انجام می دادم

 

 توانستید به کعبه برسید؟

 

شود  "رغشترم"خبرنگار رستاخیز خبرنگار تنومندی بود و همان موقع قهرمان پرورش اندام هم بود از او خواستم 

 .از خدا بچه سالم بخواهم تا در حین طواف دستم به کعبه برسم و هم طلب مغفرت کنم و هم

 

 شتر مرغ ؟

 

هرچه سعی می کردم دستم به کعبه برسد نمی شد، چون جثه کوچکی داشتم و در بین آن زوار که عمدتا 

آفریقایی و تنومند بودند قادر نبودم نزدیک کعبه شوم در بین طواف دیدم آفریقایی ها با یک روش خاصی 

جلو زنجیر می کردند و با تکان دادن آرنج راه باز می کردند من هم  حرکت می کنند به شکلی که دستشان را از

 .از دوستم از روزنامه رستاخیز خواستم شترمرغ شود
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 به کسی نگفتید خبر از کجا آمده؟

 

نمی توانستم چون اگر می گفتم شرمنده فروهری می شدم اما در کل با دو موضوع آرامش می گرفتم یکی 

 .گری انجام وظیفه ام چون من واقعا برای کار دیگری به مکه نرفته بودمعذرخواهی از خداوند و دی

 

 ساواکی ها دیگر پیگیری نکردند؟

 

 .پیگیری نکردند چون روزنامه کیهان پشتم بود

 

 واکنش کیهان چه بود؟

 

 .هزارتومان پاداش گرفتم۵وقتی برگشتم 

 

 چقدر می شد به پول االن؟

 

 .هزار تومان شد، خودتان حساب کنید۵های ازدواج من بخواهم با مثالی بگویم کل هزینه 

 

 نگران نبودید خبرتان شاید مشکلی پیدا کند؟

 

قطعه را داشته  9در هر صورت بخشی از کار روزنامه نگاری ریسک است شما وقتی در یک پازل از ده قطعه 

زدیک به یسک من در این کار نباشید می توانید با تکیه بر عنصر تخیل قطعه آخر را هم بگذارید. به عبارتی ر

 . یقین بود البته من وظیفه سرشماری کشته ها و مفقودان را نداشتم آن وظیفه افراد دیگری بود

 

 کسی از آن مفقودان زنده نماند؟
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ده درصد از آن لیست زنده مانده بودند که آن ها از موج انفجار یا زمینگیر شده بودند یا دور شده بودند در کل 

 .را سرزنش نکرد بلکه تشویق هم شدمکسی من 

 

 معتقدید در اتفاق اخیر خال اطالع رسانی داشتیم؟

 

نفر مفقود! من متوجه نمی شوم مفقود یعنی چه؟ از طرفی هالل احمر می گوید تعداد کشته ها  300گفته اند 

شته این نیست که افرادی کبیش از این است. من امیدوارم این افراد زنده باشند اما آیا معنی این دو موضع گیری 

شده اند و می خواهیم اطالع رسانی قطره چکانی کنیم؟ در اینکه سعودی کوتاهی کرده شکی نیست اما در این 

فضای ملتهب که من آن را تجربه کرده ام ممکن است هر اتفاقی رخ داده باشد که ندانستگی، خستگی، پریشانی 

 . و ... به اوج گرفتن بحران انجامیده باشد
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مصاحبه مردمی/به آسیب دیدگان فاجعه منا پس از وقوع آن هیچ توجهی 

 نشد

1394\07\08 - 7:0۵ PM 

 

  1394/07/08تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی 

 .دانند می منا فاجعه کامل مسئول را سعودی عربستان مقامات الجزایری، یافته نجات حجاج

  مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما، گزارش به

 

00:00:44.18 

 بسته را جمرات رمی محل به ورودی های راه: گفت منا فاجعه عینی شاهد عنوان به الجزایری حجاج از یکی

. بود هشد کوچکی و تنگ بسیار مکان در حاجیان از نفر هزاران تجمع و شدید ازدحام باعث اقدام، این و بودند

دن یک مسیر ]یک طرفه[ به برخورد حاجیانی که در حال خروج بودند با حاجیانی که وارد کر باز ناگهان سپس

 می شدند، منجر شد و این فاجعه رقم خورد.

 

 

 

00:01:01.0۶  

 برخی ودنب نادرست بر گواه بهترین عینی شاهدان سخنان: گفت الجزایر النهار تلویزیونی شبکه گزارشگر

 اج به جدول زمانبندی حرکت در مسیرهای مشخص توجه نکردند.حج که است این بر مبنی اظهارات

زیرا مقررات و دستورات بدون هیچ بحث و جدلی اجرا می شود، حتی اگر این دستورات به بهای جان حجاج 

تمام شود. زیرا )نیروهای امنیتی( موانع فلزی را از اطراف حجاجی که در یک منطقه کوچک محصور شده 

 آنها فقط نظاره گر از بین رفتن حجاح ماندند و این صحنه به روز قیامت بیشتر شباهت داشت. بودند بر نداشتند.

 

00:01:2۶.12 

 یکی از حجاج گفت من در گذشته چنین فاجعه ای ندیده بودم. حجاج روی هم افتاده بودند. همه از بین رفتند.

00:01:34.18 
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00:01:42.23  

ای رمی جمرات رفتند. ناگهان در مسیر بازگشت به حاجیانی که در بر حجاج داشت اظهار حجاج از دیگر یکی

 حال خروج بودند برخورد کردند.

00:01:۵۶.00 

 

 

 

گزارشگر تلویزیون النهار گفت: به آسیب دیدگان فاجعه منا پس از وقوع آن هیچ توجهی نشد. همچنان شمار 

  ودی بسیار دیر وارد عمل شدند.قربانیان آن بیشتر و بیشتر می شود. زیرا نیروهای امدادی سع

 

 

00:04:41.07 

 نیروی کی همراه به پلیس نیروی دو. نکردند کمکی هیچ سعودی امدادگر نیروهای گفت حجاج از دیگر یکی

: گفت او. آیند نمی امدادگر نیروهای چرا. شوید نمی عمل وارد چرا گفتم آنها به من. آمدند سعودی امدادگر

 روهای امدادگر خواهند آمد. گفتم من به شما کمک می کنم.نی از زیادی شمار زودی به

 

00:0۵:24.04 

  یکی از حجاج گفت نیروهای سعودی فقط نگاه می کردند و با تلفن همراه صبحت می کردند.

00:0۵:3۶.0۵ 

 

 یچه آنها. کردند استفاده شهرداری کارگران از سعودی نیروهای: گفت خود گزارش ادامه در النهار گزارشگر

جربه ای در مسائل ندارند. آنها از کمک های اولیه هیچ چیزی نمی دانند. متاسفانه برخی به جای کمک از ت

 اجساد فیلمبرداری می کردند و هیج حرمتی برای جان باختگان قائل نبودند.
 

 

-AF8%AD%D8%D7%A8%D9%88%http://tnews.ir/%D

-C8%DB2%B8%D9%DA%A1%B8%D9%8۵%D%

-aa8%c%d8%db7%a8%d9%88%d1%b8%.html#%d1/۵01749198921B8%D8%A8%AE%D8%D%

http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/501749198921.html#%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%86
http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/501749198921.html#%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%86
http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/501749198921.html#%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%86
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-9c%da%a8%db%-c8%db9%8۶%c%d8%db9%b8%d%

-3b8%d9%84%ac%d8%d9%8۵%d%-9%87af%d8%d9%8۶%c%d8%db7%a8%d9%8۵%d9%8۶%d%

-4b8%aa%d8%d7%a8%af%d8%d9%87%d7%a8%d4%b8%d9%8۵%d%-2b8%d7%a8%d%

7a8%d9%8۶%d9%8۵%d%-9%87d9%b8%ac%d8%d7%a8%d9%81%d%-1b8%af%d8%d% 

 

 

 

 

 

 برخی کشورهای اسالمی عربستان را به اهمال کاری در حادثه منا متهم کردند

نفر تجاوز نمی کند اما گزارش هایی که برخی  770مقامات سعودی می گویند تعداد قربانیان حادثه منا از 

مسووالن کشورهای اسالمی داده اند نشان می دهد تعداد قربانیان حادثه منا بسیار بیشتر از آن چیزی است که 

 .مقامات عربستانی اعالم کرده اند

 ۵3۵۶97 :کد خبر

 October 201۵ 01-0۶:۵۵ - 1394مهر  09:تاریخ انتشار

سمی کشورهای شرکت کننده در حج، در تعداد رسمی قربانیان حادثه منا ابراز تردید کرده و برخی از مقامات ر

 .مقامات سعودی را به علت اهمال کاری و شفاف نبودن مورد سرزنش قرار داده اند

 

رضا الماوی گزارشگر شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی گزارش داد از لحاظ تعداد قربانیان، پس از حادثه 

؛ حادثه ازدحام در منا بیشترین قربانی را داشته است. حادثه ای که 1990جاج در تونلی در مکه در سال خفگی ح

 .برای حجاج رخ داد منجر به مرگ بیش از هزار و چهارصد تن شد 1990در سال 

 

خی نفر تجاوز نمی کند اما گزارش هایی که بر 770مقامات سعودی می گویند تعداد قربانیان حادثه منا از 

مسووالن کشورهای اسالمی داده اند نشان می دهد تعداد قربانیان حادثه منا بسیار بیشتر از آن چیزی است که 

 .مقامات عربستانی اعالم کرده اند

http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/501749198921.html#%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%86
http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/501749198921.html#%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%86
http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/501749198921.html#%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%86
http://tnews.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/501749198921.html#%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%db%8c%d9%86%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%86
http://www.tabnak.ir/fa/news/535697/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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عکس از کسانی که در  1090سوشما سواراج وزیر امور خارجه هند در توئیتر خود نوشت مقامات عربستانی 

 .ندحج جان باخته اند منتشر کرده ا

 

 .مسئوالن حزب حاکم پاکستان نیز بر این مساله تاکید کردند

 

مقامات سعودی این مساله را که آمار جان باختگان حادثه منا از آمار رسمی باالتر است تکذیب کردند. برخی 

ن ااین تناقض هایی را که در آمار جان باختگان حادثه منا ایجاد شده است ناشی از آن می دانند که جدای از ج

 .باختگان حادثه ازدحام، جان باختگان دیگری هستند که به علل دیگری غیر از ازدحام جان باخته اند

 

خالد باطرفی تحلیلگر سعودی گفت: گرمای شدید هوا و حرکت حجاج در هنگام ظهر به سمت جمرات باعث 

خاطر این مسائل جان خود را  شد تا برخی از حجاج دچار نفس تنگی شوند و بچه ها، افراد سالخورده و زنان به

 .از دست بدهند

 

رخ داد. این خیابان در نزدیک محل استقرار حجاج ایرانی و حجاج آفریقایی غیر عرب  204ازدحام در خیابان 

 .قرار داشت

 

عربستان اینکه این کشور حجاج آفریقایی را عامل بروز این حادثه تلقی کرده باشد تکذیب کرد اما مقصر 

آفریقایی بارها از طریق رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی تکرار شد به صورتی که امیر الحاج  دانستن حجاج

 .کشور نیجریه را واداشت تا به این اتهام ها پاسخ گوید

 

محمد سنوسی الثانی رئیس بعثه حج نیجریه گفت: همانگونه که می دانید این حادثه در تقاطع خیابان هایی که 

ج از منطقه جمرات اختصاص داده شده بود رخ داد. عربستانی ها به جای آنکه حجاج برای رفت و برگشت حجا

 .آفریقایی را مقصر قلمداد کنند باید به اسباب و علل وقوع این حادثه بپردازند

 

در این میان تندترین انتقادها علیه عربستان از سوی ایران صورت گرفت. بیشترین آمار جان باختگان در این 

 .حجاج ایرانی مربوط می شودحادثه به 

 

عربستان به شدت انتقادهای ایران را رد می کند و تصریح می کند این انتقادها در چارچوب سیاست های ایران 
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در هدف قرار دادن عربستان بیان شده است. عربستان خواهان آن شده است تا زمانی که نتایج تحقیقات اعالم 

 .نشده است منتظر بمانند

-A9%8AE%D8%D1%B8%D8%A8%/%D۵3۵۶97http://www.tabnak.ir/fa/news/

-A9%8D7%A8%D9%87%D1%B8%D9%88%D4%B8%D9%DA%A%

-A9%8D9%8۵%D7%A8%D%9%84D3%B8%D7%A8%D%

-7A8%D1%B8%D%-9%8۶D7%A8%AA%D8%D3%B8%D8%A8%D1%B8%D9%B8%D%

-9%84D7%A8%D9%8۵%D9%87%D7%A8%D%-9%87D8%A8%D%

-1B8%AF%D8%D%-A9%8D1%B8%D7%A8%D9%DA%A%

-7A8%D9%8۶%D9%8۵%D%-9%87AB%D8%AF%D8%D7%A8%AD%D8%D%

AF8%D%9%8۶AF%D8%D1%B8%D9%DA%A%-9%8۵D9%87%AA%D8%D9%8۵%D% 

 

 

 

 مدیریت عربستانانتقاد حجاج تونسی از سوء

 .حجاج تونسی پس از بازگشت از مکه، از شرایط نابسامان حج انتقاد کردند

ونسی به تشبکه تلویزیونی العالم پس از بازگشت حجاج  الملل باشگاه خبرنگاران جوانگروه بین به گزارش

کشورشان با برخی از این حجاج مصاحبه کرد. این افراد خاطرنشان کردند در میان گرمای شدید بدون سرپناه 

دهای بدی ها برخورای نداشتند. حجاج گفتند در هنگام نقل و انتقال نیز با آنمانده بودند و وسیله خنک کننده

 .صورت گرفته است

وسایل خنک کننده نداشت و ما به ستوه آمده بودیم. در منا آب و  یک حاجی زن تونسی گفت: خیمه های ما

ها مملو از حجاج بود، و کسانی بودند که حتی یک سجاده نداشتند که از آن به غذا برای خوردن نبود، سالن

 .عنوان زیرانداز استفاده کنند

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/535697/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/535697/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/535697/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/535697/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/535697/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/535697/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/535697/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/535697/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%8A-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/5341796/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A1%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5341796/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A1%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/news/5341796/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A1%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.ir/fa/world


165 
 

دشوار کرده بود. شب  یک حاجی تونسی دیگر گفت: ازدحام، انجام مناسک حج را برای افراد سالخورده

ی بردیم و حتگذشته ما در وضع بدی به سر بردیم و حتی آب خوردن نداشتیم. ما در حال انتظار به سر می

 .دانستیم که چه موقع قرار است عربستان را ترک کنیمنمی

 

 ودیدیم که حاجی ها روی هم افتاده اند یکی دیگر از حجاج تونسی گفت: صحنه وحشتناکی بود. ما می

 .دادندحاجیان بیچاره داشتند در آن وضع جان می

 

مگی بویژه در برناحاجی دیگر گفت: مقامات عربستانی هیچگونه برنامه ای برای سازماندهی حج نداشتند. این بی

  .خوردجریان بازگشت حجاج به کشورهایشان بیشتر به چشم می

 

 .بودند شرایط خوب و قابل قبولی نبود یکی دیگر از حجاج گفت: شرایطی که برای حجاج ایجاد کرده

حاجی دیگری نیز با انتقاد از عملکرد عربستان گفت: سعودی ها در مقابل هزینه هنگفتی که از ما گرفتند، 

 .وسایل آرامشمان را فراهم نکردند
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 حجکم مقبول و سعیکم مشکور

 میهمانان خانه خدا که میهمان خدا شدند

سالها انتظار، اسم پدر برای حج درآمد، در پوست خود نمی گنجید، انگار تمام دنیا را به او بعد از  -ایرنا -قزوین

 .داده بودند، در تدارک سفر بود و با شوقی وصف ناپذیر به هر کسی که می رسید طلب حاللیت می کرد

 

د صورت پدر کشی روزی که قرار شد راهی خانه خدا شود، چه مهربانانه وداع کرد، برادر کوچک ترم دستی بر

و گفت بابا سوغاتی برایم فراموش نشود و خواهر بزرگتر و مادرم دعا زیر ناودان طال و نماز به نیت خود را قول 

 .گرفتند

شادی از چشمهای پدر موج می زد و سرخوش که یازده سال انتظار به سرانجام رسیده تا به زیارت خانه خدا 

  .ف خانه خدا نموده و تقصیر و قربانی و اعمال حج را بجای آوردبرود، بین صفا و مروه هروله کند، طوا

بارها از حسرت بقیع برایم گفته بود، از کوچه های مدینه، زیارت مزار و مسجد نبی مکرم اسالم)ص( و صحرای 

مسافر  نعرفات و منا، برای بدرقه اش با آب و قرآن تا فرودگاه رفتیم تا پروازش را تماشا کنیم، غافل از اینکه ای

 .ابدی پرواز واقعی در پیش دارد

عاشقانه راهی خانه خدا شد و تا به مقصد رسید با چه شوقی شب ها تماس می گرفت و از حال و هوای معنویش 

می گفت و آرزو می کرد کاش ما هم آنجا بودیم، در گفته هایش دیگر حس دلتنگی نداشت، می گفت محرم 

 .آوریم شده ایم و اعمال هر روز را بجا می

روز عید قربان در خانه صحبت تدارک برگشت و مراسم استقبال از پدر بود و خواهرم با تمام ذوق و سلیقه چند 

 .حلقه گل در حال درست کردن بود تا در روز استقبال پدر، از آن استفاده کند

ی هر شب که گزارشگر صدا و سیما صحنه ای از حج را نشان می داد و آن شبی که مراسم دعا

 .ایرانی را گزارش کرد، چشم گردان پدر بودیم تا شاید از میان هزاران نفر او را ببینیم حجاج عرفه

صبح عید قربان آه که دلم به یکباره لرزید، این چه آشوبی بود هر چه می کردم آرام نمی شدم، گویی چیزی 

 ام، پارچه نوشته تبریک بازگشت پدرگم کرده ام، همه کارها را مرور کردم، نکند که قربانی را فراموش کرده 

  را داده ام بنویسند هم که آماده است، همه کارها بخوبی پیش رفته، پس چرا آرام و قرار ندارم؟

صبح ناگهان خبری در رسانه ها منتشر شد که در مراسم رمی جمرات منا بر اثر ازدحام جمعیت،  10ساعت 

 .از دست دادندبیت اهلل الحرام جان خود را  حجاج تعدادی از

دیگر آرام نداشتم همه جویای این واقعه و سالمت عزیزان خود بودند، تا غروب دست به دعا بودیم، تلفن ها 



167 
 

جواب نمی داد و خبری از مسافر خود نداشتیم، تعدادی شهید، عده ای مجروح و دهها حاجی هم مفقود نتیجه 

  .مدیریت سعودیها در حج امسال بود

ی تعدادی شهید در فضاهای مجازی منتشر شد که در میان آنها اسمی آشنا به چشمم خورد، فردای آن روز اسام

 .نام پدر ... شماره کاروانش هم درست بود

شاید پدر نباشد ... تنها راه فرار از ماجرا بود، ولی با پرس و جویی از سازمان حج و زیارت رسما خبر شهادت 

 .یم قطعی شدپدرم تایید شد و دیگر باور این خبر برا

گریستن هم قلب مادر و ما را آرام نمی کند، ما که منتظر لحظه استقبال از پدر بوده و برایش برنامه ها داشتیم و 

آرزوی آغوش گرمش را می کشیدم که با عطر و بوی خانه خدا او را تنگاتنگ در آغوش خود بفشاریم و 

 .خدا گوارایت باد بگوییم حاجی نوشیدن جرعه ای از آب کوثر و زیارت خانه

اینک که تسلیت جای پارچه نوشته های قبلی را گرفته و مراسم استقبال به تشییع پیکر پدر مبدل گشته تنها یک 

اندیشه تسالی دل داغدیده ما است که باور کنیم زائر خانه خدا به دیدار خدای بی همتا رفته و در جوار قرب او 

نورانی را که خداوند می فرماید: و من یخرج من بیته مهاجرا الی اهلل و آرام گرفته است و بیاد آوریم این آیه 

  . رسوله، ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی اهلل

و خوشا به سعادت شیفتگان کوی دوست که عاشقانه به دیدار معبود بی همتا در کنار حریم امن الهی ماوا 

  .گزیدند

81779714http://irna.com/fa/News// 

 

 

  

http://irna.com/fa/News/81779714/
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 یک شاهد عینی از فاجعه منا روایت دلخراش

حجت االسالم والمسلمین رحمانی خلیلی، نماینده بعثه آیت اهلل موسوی اردبیلی، از حاضران و حادثه دیدگان 

فاجعه رمی جمرات، گفت: می خواهم گزارش این حادثه را به آیت اهلل موسوی اردبیلی بدهم و از او بخواهم 

د تا زمانی که ادبیات دیپلماسی صحیح ما با عربستان تعریف جدید خود که اطالعیه ای دهند و رسما اعالم کنن

 .را نیافته است، اصال رفتن مسافر ایرانی به عربستان هیچ معنا و موضوعیتی ندارد

 ۵3۵71۵ :کد خبر

 October 201۵ 01-08:41 - 1394مهر  09:تاریخ انتشار

 و الامس حج مراسم در اردبیلی موسوی اهلل آیت بعثه سوی از که خلیلی، رحمانی حجت االسالم والمسلمین، 

 کشور به  حجاج هایکاروان اولین با همراه است، فاجعه این دیدگان حادثه جز و داشت حضور منا فاجعه

 :کرد بیان زیر شرح منا را به  فاجعه جزئیات برنا، خبرگزاری با گو و گفت در بازگشت،

 

انجام مراسم رمی جمره عقبه حرکت کردیم ، در مسیری قرار گرفتیم که روز دهم ، عید سعید قربان، صبح برای 

به طرف جمرات، یک طرفه بود، اما بعد از مدتی متوجه شدیم، از جهت مقابل هم جمعیت شروع به آمدن 

کردند، بعد از آن، این دو گروه، به هم برخورد کردند و همین امر باعث شد دیگر نتوانیم روی خود کنترلی 

باشیم، نیورهای برپا کننده حج، درها را بستند و به مردم آب ندادند. مردم از نرده ها باال می رفتند ، داشته 

جمعیت رو به روی هم قرار می گرفتند و اگر یک نفر به زمین می افتاد، تعادل همه به هم می ریخت و به ترتیب 

ساعت سر پا ایستاده بودم و  4داشتم، حدود  پشت سر او همه می افتادند، تا جایی که در منطقه ای که من قرار

حتی امکان نشستن وجود نداشت، از آنجا جمعیت و کشته هایی که در مقابلم بودند را می دیدم، اجساد با 

ارتفاع یک متر روی هم افتاده بودند، لخت و برهنه، برخی دست هایشان جدا شده بود، بعضی شکم هایشان پاره 

 .هایشان شکسته بودن از حدقه بیرون زده بود و بعضی بینیشده بود، برخی چشم هایشا

 

 من ببرند، را ها جنازه تا آمدند ماموران که بود صبح نیم و یازده ، یازده حدود ساعت تا: افزود وی در ادامه 

به زنده بودن، نداشتم در همین حال شروع کردم به پاشیدن آب روی اجساد  امیدی که بود ای گونه به وضعیتم

که وقتی این کار را انجام دادم، بعضی از افرادی که زیر اجساد بودند، صداهایی از خود درآوردند و متوجه 

ا رشدم که زنده هستند. در همان حال بطری آب به سمتم پرتاب شد، یک بخشی از آن را خوردم و بخش دیگر 

http://www.tabnak.ir/fa/news/535715/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
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به یک زائر آفریقایی که در کنارم بود و به ظرف آب نگاه می کرد، دادم. وقتی کمی آب خوردم و به حالت 

طبیعی برگشتم، پارچه ای پیدا کردم و به دور خود پیچیدم. در یک جمله می گویم این یک جنایت 

 .زائدالوصف بود

 

ا علت رخ دادن فاجعه منا را چنین بیان کرد: از ب رابطه در خود نظر خلیلی، رحمانی حجت االاسالم و المسلمین 

نظر من علت آن عدم مدیریت بود، برای برپایی مراسم از بچه هایی استفاده کرده بودند که هیچ اطالعات ایمنی 

نداشتند وهمه از مقاطع دبیرستان و دانشگاه بودند و هیچ تعلیمی به آن ها داده نشده بود.همچنین به نظر می رسد 

دشان هم در جا به جایی قدرت درگیری دارند. به نحوی این بچه ها را قرار داده بودند که براساس بین خو

ها را بسته بودند و هیچ توجهی به خواست مردم دستوری که از باال به آن ها می رسید کار می کردند. در

 .نداشتند

 

داخل چادرها می رفتند، وقتی افراد در چادرها  به ها نرده باالی از که ایرانی دوستان از بعضی: گفت او در ادامه 

ها ایرانی هستند بهشان می گفتند اجنبی و از چادر بیرونشان می کردند، چادرهای متوجه می شدند که این

 الجزایری، مصری و لیبیایی

 

 در و ته ام رف حج به روحانی عنوان به بارها من رحمانی خلیلی ادامه داد: جنایتی بود که در تاریخ سابقه نداشت، 

 هب امروز تا که سفرهایی این همه در اما داشتم حضور  اردبیلی موسوی اهلل آیت بعثه طرف از هم سفر این

 نفر هزار 3 الی 2 از باید ها کشته آمار نظرم به. بودم نکرده مشاهده را وستمی ظلم و جنایت چنین ، ام رفته  مکه

 بین از زیادی کودکان. است هایی بود که روی هم قرار گرفته جسد از پر آمدم من که مسیری در کند، تجاوز

 گرفته ادیزی هایانسان جان شدند، باعث و شدند مرتکب جنایت برنامه این در ها سعودی بپذیریم، باید. رفتند

 کردند می باز را درها یا پاشیدند می آب ها آن صورت و سر بر و دادند می افراد به آب مقدار یک اگر. شود

 .مردم به چادرها بروند به یقین می توانستند نجات پیدا کنند که

 

وی افزود: در هر حال این ها نسبت به ایرانی ها دشمنند، نسبت به ما حساسیت خاصی دارند. یکی از شرایط سفر 

که به این  یاین است که باید ببینیم آیا ایمنی به طور کامل وجود دارد یا نه و بعد افراد را به سفر بفرستیم وقت

 .اطمینان نرسیدیم چه اصراری داریم افراد را به سفر بفرستیم
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حجت االسالم رحمانی خلیلی، در پایان تصریح کرد: می خواهم گزارش این حادثه را به آیت اهلل موسوی 

یح ما با حاردبیلی بدهم و از او بخواهم که اطالعیه ای دهند و رسما اعالم کنند تا زمانی که ادبیات دیپلماسی ص

عربستان تعریف جدید خود را نیافته است، اصال رفتن مسافر ایرانی به عربستان هیچ معنا و موضوعیتی ندارد و از 

 ینا بینانه واقع و صحیح مدیریت یک نداشتن ها درگیری های داخلی شدیدی دارند و به دلیل طرفی هم آن

ی آید ذهنیتم در غم و اندوه قرار می گیرد، که ما م میاد به صحنه آن که زمانی هر. شدند  مرتکب را جنایات

 جنایتی ولی بودم حج در من هم منا سوزی آتش و ۶۶ سال حتی ندیدیم، غم در را ها ایرانی اینگونه سالی هیچ 

 .هستند انسان ها این بگویند که ندادند نشان ترحمی و محبت هیچ بود، نداده رخ شکل این به

-AA8%C%D8%DB7%A8%D9%88%D1%B8%/%D۵3۵71۵abnak.ir/fa/news/http://www.t

-9C%DA%A8%DB%-4B8%D7%A8%D1%B8%AE%D8%D9%84%AF%D8%D%

-2B8%D7%A8%D%-C8%DB9%8۶%C%D8%DB9%B8%D%-AF8%D9%87%D7%A8%D4%B8%D%

7A8%D9%8۶%D9%8۵%D%-9%87D9%B8%AC%D8%D7%A8%D9%81%D% 

 

 

 

 

  

http://www.tabnak.ir/fa/news/535715/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
http://www.tabnak.ir/fa/news/535715/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
http://www.tabnak.ir/fa/news/535715/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
http://www.tabnak.ir/fa/news/535715/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
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 اهداتش در فاجعه مناروایت عینی یک نماینده مجلس از مش

 

1394\07\08 - 1:2۵ PM 

 

  1394/07/08 1111تهران / خبرگزاری صدا و سیما / علمی و فرهنگی

 رنامهب با گفتگو در امسال حج زائران از اسالمی شورای مجلس رئیسه هیئت عضو سفیدان منادی علیرضا

 .پرداخت منا فاجعه در خود مشاهدات توصیف به «سالم ایرانی جوان » جوان رادیو صبحگاهی

سیما ، وی به عنوان یک شاهد عینی درباره مشاهداتش از این فاجعه گفت: بعد از و  به گزارش خبرگزاری صدا

و نیم کیلومتر راه آمدن از  8وقوف در عرفات، زائران در روز دهم مناسک حج مصادف با عید قربان بعد از 

 ی و گرمای هوا مستقیم می رفتند تا مراسم رمی جمره را بجا آورند.مشعر به منا رسیده بودند و با آن خستگ

وی که زمان وقوع حادثه خود نیز در جامه ی احرام و در میان جمعیت حضور داشته گفت: متاسفانه در همان 

 204شود بر روی جمعیت بستند و همه زائران را به خیابان روز حادثه، مسیری که منتهی به سه راه اصلی منا می

هدایت کردند که آخر آن خیابان را هم بسته بودند، اما همچنان ورودی خیابان باز بود و جمعیت را به همین 

 خیابان سوق می دادند.

مملو از حاجیانی شد که قدم به قدم جلو می رفتند و در خیابان  204منادی افزود : ظرف دو ساعت خیابان 

 فشرده تر می شدند.

کو و آذرشهر در مجلس درخصوص علت بسته بودن خیابان ها در روز حادثه نیز گفت: نماینده مردم تبریز، اس

ژه آنجا می آیند و ظاهرا در روز حادثه ، باالتر از رمی جمرات ساختمان های مجللی هست که مهمانان وی

اه را که رشاهزاده عربستانی با دویست، سیصد خودروی همراه ، برای انجام دادن مراسم رمی جمرات می رفتند 

  بسته بودند تا آنها راحت به ادای مراسمشان برسند، بعد راه را بر حجاج باز کنند.

 خسته و مانده خیابان در ساعت چند جمعیت نبود، هم آب و بود درجه 44 هوا دمای: افزود عینی شاهد این

 با وانتی و بودند بسته را خیابان فرعی های خروجی همه که درحالی صبح 9 تا 8:30 ساعت حدود که بودند

سرباز مانع از عبور زائران می شدند، عده ای از زائران به علت خستگی نشستند و کم کم آنهایی که از  بیست

پشت سر می آمدند بر اثر فشار جمعیت روی هم افتادند و در همین حین راه باز شد و مردم از روی همدیگر رد 

  نج الیه روی هم ماندند.شدند در نتیجه تلی از جمعیت حدود چهار پ

دی تاکید کرد: اگر مردم هجوم می آوردند می توانستند راه را باز کنند اما سربازان عربستانی به قدری منا
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وحشت ایجاد و با زائران بد برخورد می کردند که حاجیان جرات جلو رفتن و اعتراض نداشتند که بگویند کنار 

 ر معقول انجام می دهید؟.بروید ، چرا راه را بسته اید و کار غی

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مردم در آن وضعیت مانده بودند و هیچ کمک رسانی صورت نمی گرفت، 

مسئوالن فقط نگاه می کردند و در کمک رسانی برای ایرانی ها تبعیض قائل می شدند و اگر می فهمیدند 

 زائری ایرانی است کمک رسانی هایشان فرق می کرد.

همچنین درخصوص کارشکنی های مسئوالن عربستان در امداد رسانی نیز تصریح کرد: خودمان را  دکترمنادی

فاجعه از زیر اجساد مطهر مجروح پیدا می کردند، آمبوالنس ما را راه از بعد ساعت  9به بیمارستان رساندیم و تا 

در شرایطی که حتی با آب دادن ندادند و نمی گذاشتند ما وارد عمل شویم تا مجروحان بیشتری بیاوریم و 

پاشی بسیاری از فاجعه دیدگان نجات پیدا می کردند، جرعه ای آب به آنها ندادند ضمن اینکه آنجا امکان آب

 هم داشتند اما اینکار را هم نکردند.

 10ف راین شاهد عینی در ادامه تاکید کرد: مسئوالن عربستانی با انسان ها مانند جامدات برخورد می کردند و ظ

ساعت اجساد را هم به بدترین شیوه جمع آوری کردند، پیکرها را بررسی نمی کردند؛ ببینند زنده است؟  1۵تا 

نبض دارد؟ آیا می شود او را احیاء کرد؟، فقط می گفتند سریع جمع کنید )تا لکه ای که خودمان ایجاد کردیم 

 ین فاجعه عظیم قرار گرفتند.از دامانمان پاک شود( در صورتی که تمام دنیا در جریان ا

وی گفت: مسئوالن عربستان هیچ چیز از مدیریت و کنترل بحران نمی دانند ؛ کسی را هم در محل حادثه راه 

نمی دادند چراکه می خواستند پیرامون حادثه را مخفی کنند تا دنیا متوجه نشود، درصورتی که همه دنیا در 

 جریان این فاجعه عظیم قرار گرفت.

ماینده مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مدیریت حج رفته رفته سیر قهقرایی پیدا کرده است افزود : این ن

امسال بیشترین ایرادها و سوء تدبیرها را در مدیریت حج شاهد بودیم به نحوی که سفر حج امسال برای حجاج 

ی حجاج گرفته تا سقوط جرثقیل که حوادث متعددی درپی داشت ؛ از ایجاد مشکالت روانی در بدو ورود برا

 باعث کشتار تعداد کثیری از زائران شد و بدتر از همه فاجعه منا.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی با آرزوی صبر جمیل برای خانواده های داغدار 

کشاند و بعد ادعا کرد که مهمان  هزار مهمان خود را با سوء مدیریت به کام مرگ ۵گفت: دنیا بداند، کشوری 

ها خودشان باعث این فاجعه شدند، حتما خداوند متعال قصاص مهمانانش را از این دولت بی تدبیر و بی کفایت 

 خواهد گرفت.
 

 

1437۵۵۵0http://khabarfarsi.com/ext/ 

http://khabarfarsi.com/ext/14375550
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 اهل بیت)ع( در کربالحج امسال؛ یادآور غربت 

 مازندران -سرویس: استان ها  «

 9407090۵۶37 :کد خبر

 10:29 - 1394مهر  9پنجشنبه 

 

ز غم ها پر ااهلل الحرام ایجاد شد، حال و هوای آمدن حاجیامسال و با این شرایطی که در عربستان و در کنار بیت

 ...بنددوارد شد در ذهن نقش می است و اشک و بغض؛ غربتی سخت و هزاران تألمی که بر حاجیان

نه چندان  هایشود؛ حتی از زمانی که با وسیلهها متفاوتی اجرا میها و آیینبرای استقبال از حجاج از دیرباز رسم

 .رفتند دیدن حاجی حال و هوایی داشتپیشرفته برای استقبال از حجاج می

 .استقبال هم تمامی نداردرویم اما این استرس در برای استقبال از حاجیان می

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا( منطقه مازندران، قرار بود نخستین گروه حجاج ساعت 

اه ساری شود؛ فرودگبرسند اما در فرودگاه به اتاق مستقبلین راهنمایی شدیم؛ احساس خطر اینجا هم دور نمی 11

، تابلو و یا راهنما برای هدایت مستقبلین به اندازه کافی نبود البته اتاق هنوز به بسیاری از امکانات نیاز دارد

های فلزی، نمای وحشتناکی به فضای بیرونی داده بود و افراد به کاره بود و وجود داربستمستقبلین هم نیمه

 .کردنداحساس خطر میای گونه

تولید  های رانیذایی نداشت و وجود آبمیوههای سرد و کالباس، غشد از کافه مستقبلین که جز ساندویچنمی

عربستان که این روزها کمپین نخریدن آن در فضای مجازی در اوج است ولی در فریزر کافه خودنمایی 

 .کرد، گذشتمی

زاده از بابل که برای استقبال از دوستان و عزیزانش به فرودگاه آمده روم؛ کرمعلی کاظمبه سراغ مستقبلین می

 .پیچیدکه دوستش در حج فوت کرده سخت به خود میبود از این

 واقعه حجاج دردناک بود

آور برای ها در کمک نکردن به حجاج و ایجاد شرایط مرگوگو با ایسنا اقدام غیرانسانی عربستانیوی در گفت

 .آنها را محکوم کرد و گفت: آل سعود وهابی هستند و این رفتارها از آنها بعید نیست
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های گذشته و حج امسال ها با حجاج عمره و حوادث سالا اشاره به اقدام اعمال منافی عفت عربزاده بکاظم

 .های اخیر واقعا دردناک استهای انجام شده در سالحرمتیچنینی و بیافزود: اوضاع این

ب و دلهره اهای پر اضطرنتاج برای پیشواز پدر و مادر همسرش به فرودگاه آمده بود، او از شبسیدعیسی بزرگ

 .گفتاز وضعیت عزیزانش در ایام حج سخن می

پدر همسرش در تماس تلفنی گفته است؛ شاهد کشته شدن ایرانیان بوده و خود نیز در زیر دست پای زائران 

 .آسیب دیده و با مشقت بسیار توانسته خود را نجات بدهد

ماه از جده به ساری صورت گیرد که بعد دقیقه صبح هفتم مهر 4:30وی گفت: قرار بوده نخستین پرواز ساعت 

 .اعالم شد 13شود اما در عمل ورود حجاج ساعت دقیقه انجام می 9:30به آنها اطالع دادند که پرواز در ساعت 

شد؛ اعالم می 13بود و مدام از طریق بلندگوها ساعت ورود نخستین پرواز در ساعت  12حاال ساعت حدود 

 ...آور بود هنوزشرایط اضطراب

های قربانیان و مفقودان فاجعه منا که تعدادی از آنها به امید بازگشت انتظار سخت بود به ویژه برای خانواده

 .شان در فرودگاه حضور یافته بودندحاجیان
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 فاجعه منا

 سعود توجیه ندارداقدامات آل

گردند که آنها سالم برمی: از اینگفتاش بود، میساله با دسته گلی زیبا در انتظار خاله و شوهرخاله 29دختری 

 .خوشحالم

های مکرر از سالمتی بستگانم در منا اطمینان گفت، با تماسکرد و میوی از حوادث تلخ منا با ناراحتی یاد می

رند خواهیم نگذاها اصال توجیه ندارد، رسم میزبانی نیست و ما از دولتمردان مییافتیم، ولی این اقدامات عرب

 .ردم پایمال شودحقوق این م

 سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را نداردآل

: در این مدت که گفتاش بود، میهادی شیری یکی از منتظرانی که در سالن مستقبلین منتظر برگشت سفرکرده

بردند بسیار نگران بودیم و روزهای سختی داشتیم، آل سعود لیاقت اداره حرمین مان در حج بسر میدوستان

خواهم که دولت درباره جانباختگان این سفر معنوی پیگیری کند و حقوق ضایع شده را ندارد و من می شریفین

 .آنها را برگرداند

نفر از بستگان نزدیک وی به حج رفته بودند که در حادثه منا،  ۶ای یکی دیگر از منتظرانی بود که ساله 4۵مرد 

 .همسر دو نفر از آنان جان باختند

کرد. اما انتظار از چشمانش پایانی زند. مرد بود و باید بغض را پنهان میدر چهره مرد موج میناراحتی و غم 

و از جمع خارج شد اما دیگر « هیچی ندارم بگم»گفت: مینداشت؛ از فرط ناراحتی و با گلوی بغض کرده 

ان کمی های داغدارشن و خانوادهها را بیاورند تا بستگابستگان این خانواده گفتند ما انتظار داریم حداقل جنازه

 .آرام شوند

ها و که همه مقدمات را برای برگزاری ولیمه حجاج آماده کرده بودند ولی این اتفاق همه برنامهآنها از این

 .ها در انتظارش بودند را بر هم زده بود، ناراحت بودندهایی که سالدلخوشی

ها ی بود امسال؛ یاد کربال و غربت اهل بیت)ع( داغ خانوادهگفتند؛ به قول یکی از حاجیان چه حجراست هم می

 ...کردتر میرا تازه
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د، تا کناندازد... ذهن تاریخی این ملت شیعه خوب کار میآخر مکه و مدینه، شیعه را یاد مظلومیت و غربت می

یش انتظار کشیده ها برادیده نامردی بوده و ظلم و کشتار و حاال در حریم امن الهی در روزهایی که سال

 .ماندای تلخ به جای میخاطره

 فاجعه منا

علی رمضانی پاچی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مازندران است، به استقبال برادرش آمده است، گفت: 

 24ها اطالع یافتیم، که حوادث ناگواری برای حجاج اتفاق افتاده که بعد از آن تا از خبرگزاری 10ساعت 

 .ساعت خودشان تماس گرفتند که سالمت هستند 24مان مقدور نبود اما بعد از لفنی با حجاجساعت تماس ت

 المللی نیستسعود مطابق با قوانین بینرفتار آل

ن ترین اعراب در بین مسلماناادبترین و بیکرد: بداخالقرئیس سابق دانشگاه فرهنگیان مازندران اظهار می

فتار ای و ناعادالنه رالمللی سازگار نیست، آنها سلیقههیچ قانون و موازین بینسعود هستند؛ رفتار آنان با آل

 .ای دارندکنند و بر شیعیان رفتارهای سختگیرانهمی

های متعددی بر داشتن نظم در امور تاکید شده است، افزود: ما مسلمانان که در اسالم با روایاتوی با بیان این

 .مکنیکمتر به این روایات عمل می

که باید علمای اسالمی و مجتهدان شیعه در قضایای حج ورود پیدا این پژوهشگر حوزه تاریخ با تاکید بر این

کنند، تصریح کرد: ما شیعیان که به کتاب خدا، سنت، اجماع و عقل پایبند هستیم؛ با توجه به افزایش تعداد 

کنند و فقط طواف در قسمت تحتانی را ع میحجاج، هنوز مراجع، شیعه را از طواف حجاج در طبقات فوقانی من

 .های سنی طواف از طبقات فوقانی را منع نکردنددانند، در حالی که اغلب مفتیجایز می

وی درباره رمی جمرات افزود: تاکید شده همزمان با تیغ زدن خورشید حجاج به رمی جمرات بپردازند که این 

ریزی داند اما در این زمینه برنامهمیسر نیست؛ آل سعود این را میاقدام با این جمعیت میلیونی در زمان کوتاه 

 .ندارد

رمضانی پاچی تاکید کرد: تا زمانی که روابط دو کشور به صورت حسنه نشده است و در این زمان و تا وقتی که 

 .میزبان الیق پذیرش مهمانان خانه خدا نشده، اعزام حجاج به صالح نیست
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نبوی پایبند هستیم و تاریخ گواه است که پیامبر اکرم)ص( در سال هفتم هجری وقتی  وی افزود: ما که به سنت

کفار خانه خدا را بستند پیامبر به مدت سه سال افراد را از رفتن به حج منع کرد، اکنون بهترین روش همین است 

 .طیل کندسعود یکی از اهدافش همین است که امر حج را برای همیشه تعآلدانیم هر چند ما می

 لیاقتی کارگزاران عرب در حج امسالضرورت افشاگری بی

لیاقتی و عدم مدیریت کارگزاران عرب در حج امسال برای همه که باید بیاین مدرس دانشگاه با تاکید بر این

جهانیان افشا شود، ادامه داد: چگونه کشوری همچون عراق که درگیر جنگ با تروریست در کشور خود است، 

گونه مشکلی پذیرا شد، ولی کارگزاران عرب از مدیریت میلیون زائر حسینی را بدون هیچ 20محرم گذشته در 

 .چند میلیون حجاج باز ماندند

الحق باالترین سفرهاست، ادامه داد: دین عقالیی بهترین راهکار برای الخلق الیکه سفر منوی با تاکید بر این

 .اعمال عبادی است

 ک فرزند شهیداحساس شرمندگی ی

زاده فرزند شهید رفتم او نیز از وقوع حوادث اخیر در بین حجاج کشورهای مسلمان که به سراغ غالمعلی حسن

ست و های مداربسته اگفت: همه مناطق حج دارای دوربینمیکرد و به ناحق کشته شدند، اظهار تاسف و تاثر می

 .کنندهای مداربسته را پخش نمییر مربوط به دوربینکارگزاران حج اگر مشکلی در کارشان نبود چرا تصاو

سعود اسالم آمریکایی است، گفت: ما از مسئوالن مورد قبول آلاین فرزند شهید، با ابراز این عقیده که اسالم 

جمهوری اسالمی انتظار داریم که در برخورد با این موضوع مقتدرانه عمل کنند، چرا که رزمندگان جان برکف 

گونه که با وجود تهدیدات نظامی در کمک رسانی به یمن تردیدی به خود راه ندادند، سالمی همانجمهوری ا

 .آماده هر اقدامی هستند

سال باز شاهد صحنه عاشورایی در کعبه هستیم و مسلمانان از دادن  1300که بعد از گفت: از اینزاده میحسن

 .شود احساس شرمندگی دارمانسان قربانی می کنند و در منا بجای گوسفند،آب به حجاج امتناع می

 

 بازگشت حجاج از عربستان

 ...حاجی سالم
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 ۵232ها تازه گل انداخته بود که ندای خوش رسیدن حجاج حواس همه را به خود جلب کرد؛ دو پرواز صحبت

ز معاینه و هفتم مهرماه فرود آمدند و حجاج بعد ا 13دقیقه و  12:۵0دقیقه در ساعت  10در فاصله  ۵2۶0و 

ر زائر، شدند و با ورود های به سمت اتاق مستقبلین هدایت میغربالگری پزشکان با فاصله زمانی چند دقیقه

های پر شد. صحنه در آغوش گرفتن پدر و فرزند، دیدن چشمصدای صلوات حاضران در سالن استقبال بلند می

ها و جاری شدن اشک مادر، مرا به یاد ضها و شکستن بغاز اشک دختران و عروسان، لحظه بوسیدن نوه

روزهای بازگشت آزادگان انداخت و تنها تفاوت این بود که در آنجا همه شاد بودند از ورود آزادگان، ولی در 

 هایشان صحیح و سالم به خانواده برگشتند برای همدردی با خانوادههایی که عزیزاناین جمعیت خانواده

 .دندکرداغدیده اظهار شادی نمی

 ...در یک قدمی مرگ بودم

که در یک فرصت کوتاه از حال و هوای حج امسال از شاهدان وقایع بپرسم و در منتظر فرصتی بودم تا این

دقیقه نخستین زائر بانو به جمع مستقبلین آمد و همه با صلوات از او استقبال  13:10آخرین لحظه انتظار ساعت 

 .به سمت جمعیت آمد کردند و دقایقی بعد دومین زائر مرد

او در پاسخ به حال و هوای حجاج ایرانی گفت: یک قدمی مرگ بودم! یک قدمی مرگ! و در حالی که با یک 

 های عربستانی چه دینی دارند؟گفت: نفسمان به اینجا رسیده بود، عربمیکرد، دست به حلقومش اشاره می

 .دینان هم بدتر بودندآنها از بی

 جمرات شاهزاده سعودی/یاد غربت اهل بیت افتادیمهزینه رمی شهادت هزاران حاجی

از بانوی حاجیه اوضاع حج امسال را پرسیدم، گفت: چه بگوییم اوضاع حجاج بسیار نامناسب بود. وقتی از 

طور که حضرت فاطمه)س( غریب بود ما گفت: در مدینه همانهمسرش وضعیت حجاج ایرانی پرسیدم هم می

برستان دادند در قمامورین عربستان سعودی برخورد بدی به ویژه با شیعه داشتند و اجازه نمینیز غریب بودیم، 

تدبیری بقیع درددل کنیم، در مکه هم مشکالتی داشتیم، ولی در منا به ناحق به زائران ستم شد و بر اثر بی

 رات انجام دهد آن فاجعه عظیمیها بتواند رمی جمکه یکی از شاهزادهها را بستند برای اینعربستان سعودی راه

بایست امروز در انتظارشان باشند متاسفانه باید ها میبه وجود آمد؛ تعدادی بسیاری از افرادی که خانواده

 .های عزیزانشان را تحویل بگیرندجنازه

 کارگزاران حج تماشاچی مرگ بودند
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مال نامردی وقیحانه زمانی که مردم مانند برگ پور ادامه داد: کارگزاران عربستان در کالعابدین داداش قلیزین

 .شدند، فقط تماشاچی بودنددرخت روی هم تلنبار می

المللی الهه پیگیر حقوق حجاج دهد: از دولت جمهوری اسالمی انتظار داریم در دیوان عالی بینوی ادامه می

ین افراد بلگاه مسلمین را از دست اباشد و جهان اسالم نیز باید به صورت رسمی شکایت کند تا خانه کعبه این ق

 .ناالیق خارج کند و مدیریت آن به عهده تمامی مسلمین سپرده شود

که وضعیت مدیریت حجاج از هر نظر در حد صفر بود، ادامه داد: آل سعود یک عده این حاجی با بیان این

 .کنندن اسالم ستم میهای مغرور بودند که قبلگاه مسلمین را در دست گرفتند و دارند به جهاانسان

 سعود در جنایت منا مقصر استآل

ها مسدود شده بود و همه که در حادثه منا همه راهیکی از عوامل کاروان شریفی بابل نیز هم با اشاره به این

حجاج از یک مسیر باریک هدایت شدند و با توجه به انبوه جمعیت، زائرین زیر دست و پا له شدند، گفت: 

جه این اشتباه شده و در روز بعد مسیرها را باز کردند و مشکل ورود و خروج حجاج رفع شد؛ پس عربستان متو

 .بدون تردید آنها در این جنایت مقصر بودند

ها انتقال ندادند تا افراد نیمه جان نجات پیدا کنند، وی ادامه داد: بعد از تلنبار شدن حجاج، آنها را به بیمارستان

 .دسته جمعی مانند گورستان جمعی در کانتینرها ریختند و آنها را به سردخانه انتقال دادند بلکه همه را به صورت

آوری ها جمعگفت، باید در زمان حج تمتع این جرثقیلپیکر، هم میهای غولغدیری درباره افتادن جرثقیل

 .تشد، اما به علل مختلف، یکی از آنها در مطاف افتاد و بسیاری از زائران را کشمی

 عربستان عذرخواهی کند

وی تاکید کرد: از دولت جمهوری اسالمی انتظار داریم که از هر نظر این موضوع را دنبال کند و در حال حاضر 

دانند باید همه حقوق ها این قصور را پذیرفتند و آنها که مدام خود را مسلمان واقعی میتا حدودی عربستانی

 .خاطر وقوع این حوادث عذرخواهی کنندها به ضایع شده را جبران و از ملت

: به که سخن شما با حکام عربستان چیست؟ گفتنژاد بابل در پاسخ به اینیکی دیگر از حجاج از کاروان شریف

گویم اگر ادعای مسلمانی دارند این افرادی که در منا و ... کشته شدند همه مسلمان بودند، چرا حکام عرب می

 و برخورد بدی با ایرانیان داشتند؟ به آنها هیچ کمکی نکردند

 شکایت حجاج از امکانات رفاهی
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های دور را به ایرانیان داده وی ادامه داد: خودروهای فرسوده در مکه و مدینه در اختیار حجاج ایرانی بود و هتل

 .بودند

یدیم؛ روحانی کاروان رس« یا اهلل یا رحمان»خواندیم به جمله گفت، وقتی در مقام ابراهیم دعا میاین حاجی می

مان را آزاد کردیم؛ وقتی ماجرای این دستگیری را پرسیدم، روحانی اما را بردند و با تماس تلفنی با بعثه روحانی

که یا حسین یا حسین گفتم دستگیر کردند، در حالی که چنین چیزی نبود کاروان گفت، آنها من را به اتهام این

 .کنندگونه رفتار میم نام حسین را حذف کنیم؛ اینها با شیعیان اینخواهیو آنها به او گفتند ما می

 های عربستانی در واقعه منا تماشاگر بودندشرطه

که کمک کنند و حداقل به مردم آب برسانند تماشاگر بودند و وقتی های عربستانی به جای اینوی افزود: شرطه

 .کردندنار ایستاده بوده و فقط تماشا میافتند، کدیدند مردم یکی یکی همچون برگ درخت میمی

ونه گبابایی ادامه داد: از دولت جمهوری اسالمی ایران انتظار داریم که درباره اعزام حجاج تجدیدنظر کند؛ این

 .رفتار در شأن و منزلت یک ایرانی نیست

به خانه  د حداقل یک باربه گزارش ایسنا، حج بزرگترین اجتماع مسلمانان است؛ آرزوی هر ایرانی است که بتوان

 .ماندالهی برود؛ اما امسال این آرزو تلخ شد و خاطره ناخوشش در ذهن مسلمانان واقعی تا ابد باقی می

ماند پیش حاجیانی که شاید هیچ وقت نیایند و آیند، اما دل هزاران ایرانی میها آمدند، پیکرها هم میحاجی

 ...برای همیشه در جوار خانه خدا بمانند

 گزارش از: علی پاداشی خبرنگار ایسنای مازندران

-AC8%AD%D8%/%D9407090۵۶37http://isna.ir/fa/news/

-9%84D7%A8%D3%B8%D9%8۵%D7%A8%D%

-AA8%D8%A8%D1%B8%BA%D8%D%-1B8%D9%88%D2%A8%AF%D8%D7%A8%C%D8%DB%

-1B8%AF%D8%D%-9B8%D%-AA8%C%D8%DB8%A8%D%-9%84D9%87%D7%A8%D%

7A8%D84%9%D8%A8%D1%B8%D9%DA%A% 

 

 

 

http://isna.ir/fa/news/94070905637/%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://isna.ir/fa/news/94070905637/%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://isna.ir/fa/news/94070905637/%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://isna.ir/fa/news/94070905637/%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://isna.ir/fa/news/94070905637/%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
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 ؛دهد می گزارش مهر

 روایت حجاج مازنی از واقعه منا/ کعبه خون گریست

 

 08:۵۵ - 1394مهر  9پنجشنبه  - 29290۵9: خبر ٔ  شناسه

 مازندران < استانها

ه ی کمنا، صحرای محشر شده بود، جمعیت همانند سیل خروشانی به حرکت درآمده بود و چه جان های -ساری 

 .گریستتشنه کام تسلیم مرگ شدند، بی درنگ کعبه نیز در این مصیبت دلخراش خون می

ها:روایت حجاج مازندران از حادثه منا و رمی جمرات ابعاد جدیدی از خباثت گروه استان - خبرگزاری مهر

ریزد. حج امسال قربانگاه بیش از ز در این مصیبت عظما اشک میسازد و کعبه نیرژیم آل سعود را هویدا می

کفایتی آل سعود در مدیریت امور حج به کاری و بیزائر شد، حجاجی که به دلیل ندانم 100چهار هزار و 

 تشنه جان باختند.قربانگاه عشق رفتند و لب

 فرودگاه در تأخیر ساعت پنج از پس مازندران حجاج کاروان هواپیمای و دهدمی نشان را ظهر ساعت حوالی

 شان نشسته از هواپیما پیاده می شوند.جای تبسم، اندوه بر چهرهبه که حجاجی و نشیند می زمین به ساری

 و دارند نت به سیاه پوشتن هاخانواده برخی و در سالن استقبال کنندگان نیز فضای بهت و ماتم حاکم است

 .اند بسته مشکی بازوبند قربانیان، هایخانواده با همدردی و عزا نشانه به نیز فرودگاه سربازان

وروزشان چندان خوش نیست و برخی از آنان داغدار یکی حجاج مازندران از پرواز پیاده می شوند، حالیکی

باخته، یا سرنوشتشان نامعلوم است یا اند و اکنون یا جانسفرشان بودهزائرانی هستند که هنگام عزیمت هم

 اند.روح شدهمج

 

با  مهر خبرنگار حاجی صفر قلی پور زائر مازندرانی خانه خدا در خصوص حادثه منا و رمی جمرات در گفتگو با

 یقدر باال بود که از بیان آن قاصر هستم، ادامه می دهد: بابی تدبیری مسئوالن عربستانبیان اینکه عمق فاجعه آن

ازحد ایم و بستن راههای منتهی به رمی جمرات و ازدحام بیششاهد فوت بسیاری از مسلمانان در حج امسال بوده

 بار برای مسلمانان جهان شد.جمعیت موجب این حادثه تأسف

http://www.mehrnews.com/service/Provinces
http://www.mehrnews.com/service/Provinces/Mazandaran
http://www.mehrnews.com/service/Provinces/Mazandaran
http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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بار برای مسلمانان ازحد جمعیت موجب این حادثه تأسفبستن راههای منتهی به رمی جمرات و ازدحام بیش

استحاجی قلی پور با اشاره به اینکه هیچ فوتی در کاروان خود نداشتیم، تصریح کرد: صدای آژیر  جهان شده

 ها و فریاد مردم حس و حال بسیار بدی ایجاد کرده بود.آمبوالنس

رسانی مأموران عربستان به حادثه دیدگان، افزود: مسلمانان باید اهلل الحرام با انتقاد از نحوه کمکاین زائر بیت

المللی از آل سعود دریافت کنند چراکه حرمین شریفین متعلق به وحقوق خود را در این حادثه در مجامع بینقح

 همه مسلمانان بوده و مختص آل سعود نیست و امیدواریم روزی فرارسد تا آزادانه گرد خانه خدا طواف کنیم.

خراش منا اشاره کرد و گفت: برخی ادثه دلریخت به حکه اشک میخانم میرزاده از کاروان بابل درحالیحاجیه

 شود.های سال این حادثه از اذهان عمومی فراموش نمیشدند و سالهای ما کشتهاز هم کاروانی

 عیدمان عزا شد

حاجیه ممتاز جعفر زاده موسوی که از بندپی بابل راهی خانه خدا شده بود، با بیان اینکه عیدمان با فاجعه منا به 

 یان کرد.بار ب، حضور ولیعهد و بستن چندراه منتهی به رمی جمرات را دلیل بروز فاجعه مصیبتشدعزا تبدیل

خانم با اشاره به اینکه ازدحام جمعیت موجب فوت بسیاری از زائران شد، گفت: مسئوالن عربستان این حاجیه

 کنند.خالی میدلیل این حادثه را اتفاقی اعالم می کنند و از قبول تقصیر در این حادثه شانه 

همچنین حاج نقی جعفری از بابل با بیان اینکه بسیاری از وقایع توسط صداوسیما برای مردم ایران مشخص شد، 

 انگیز اطالع یافتیم.گفت: بعد از عزیمت از منا به مکه از عمق این فاجعه بسیار غم

حجاج تشنه جان دادند و زیردست و سفران و روز عید قربان صحرای کربال برایمان تداعی شد و بسیاری از هم

فران و سگوید: روز عید قربان صحرای کربال برایمان تداعی شد و بسیاری از همپاها ماندند.حاجی دیگری می

 حجاج تشنه جان دادند و زیردست و پاها ماندند.

دهد: راههای ورودی یها در این فاجعه عظیم به درد آمده است، ادامه محسینی با اشاره به اینکه قلب همه انسان

 به رمی جمرات را بسته بودند و این کار سبب ازدحام جمعیت و بروز حادثه شد.

های زائران مازندرانی که در فرودگاه ساری منتظر فرود هواپیما و بازگشت حجاج بودند نیز، دلیل اصلی خانواده

ای گلماء کنند و ابراهیم شیری از روستمی کفایتی آل سعود بیانانگاری و بیبار منا را سهلبروز فاجعه مصیبت

 گوید: بر اساس شواهد و تصاویر تلویزیونی مقصر اصلیمی خبرنگار مهر ساری که منتظر ورود زائرشان است به

 این حادثه آل سعود بوده است.

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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تالش برای برقراری ارتباط با چهار حاجی این روستا انجام شد که شیری با اعالم اینکه بعد از اطالع از حادثه منا 

 برند.خوشبختانه این حجاج در سالمتی کامل بسر می

همچنین فاطمه واحدی یکی دیگر از مستقبلین حجاج از شهرستان بابل با اشاره به اینکه وقوع این حادثه حس و 

 است. توصیفاز سالمت زائرمان بسیار سخت و غیرقابلحال بدی را به همراه داشت، افزود: انتظار شنیدن خبر 

باختگان این حادثه تصریح کرد: این حادثه یک امتحان سخت الهی بود که وی با ابراز همدردی به خانواده جان

 شاید تحمل آن برای بسیاری از افراد سخت و دشوار باشد.

ه المتی پدر و مادر مطلع شدیم، افزود: متأسفانواحدی بابیان اینکه چند ساعت بعدازاین حادثه خوشبختانه از س

کفایتی مسئوالن آل سعود در برقراری امنیت جان عید قربان برای مسلمانان جهان به عزا تبدیل شد و این از بی

 زائران بوده است.

 حاجی تسلیت ...

ه پارچه عزا و تسلیت ب جای نصب بنر زیارت قبول بایدها بهوی با اعالم اینکه در حال حاضر خیلی از خانواده

بازماندگان را بر در منازل خود نصب کنند، اذعان داشت: به نظر من این حادثه برای همه مسلمانان جهان 

 ناخوشایند بود و همه در این مصیبت بزرگ شریک هستند.

این حادثه ها بعد از وقوع دختر یکی از حجاج اعزامی از روستای گلماء ساری با اشاره به حس و حال خانواده

گفت: متأسفانه حج سال جاری اتفاقات ناخوشایند بسیاری داشته که حادثه روز عید قربان بدترین این حادثه 

 بود.

های مکرر ساعت از وضعیت پدر خود اطالع نداشتیم، اظهار داشت: بعد از تماس 24شیری با بیان اینکه حدود 

 .توانستیم از صحت و سالمتی والدین خود اطالع یابیم

 20شدگان، زائر مازندران در لیست کشته 24در حادثه منا و رمی جمرات بیش از چهار هزار نفر کشته شدند که 

 12زائر مازندران در قالب  240زائر جزو مفقودشدگان و چهار زائر نیز مجروح هستند. امسال بیش از سه هزار و 

 مهرماه ادامه دارد. 12هفتم تا کاروان به حج تمتع اعزام شدند و عملیات بازگشت زوار از 

 عکاس: امیرعلی رزاقی -خبرنگار: سمیه کریمی

1437911۶http://khabarfarsi.com/ext/ 

 

http://khabarfarsi.com/ext/14379116
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 حادثه مکه و منا از زوایه ای دیگر

 علی جعفری

 ۵3۵784 :کد خبر

 October 201۵ 01-14:۵۵ - 1394مهر  09:تاریخ انتشار

برانگیز طی سال های اخیر به حساب می آید و جدای از تعداد  یکی از حوادث مبهم و بحث« حادثه منا»

قربانیان و حادثه دیدگان، سواالت بسیاری را در افکار عمومی مطرح کرده که پاسخ آن چندان روشن نیست. به 

عقیده بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان رخداد پرتلفات اخیر یک اتفاق سهوی و طبیعی نیست و چه بسا 

نندگان مناسک حج با در نظرگرفتن اصول و به کارگیری تجارب سال های گذشته، می توانستند از برگزار ک

  .وقوع آن جلوگیری کنند

 

در این میان، چند سوال ویژه و مهم وجود دارد که با کمی تامل می توان به پاسخ آنها نزدیک شد؛ وقوع رخداد 

لی باز می گردد؟ چرا حکومت عربستان سعودی به راحتی از منا و حادثه تلخ مشابه در مسجد الحرام به چه عوام

پذیرش مسئولیت حوادث اخیر شانه خالی می کند؟ وظیفه مردم ایران و دولت جمهوری اسالمی ایران در 

  شرایط فعلی چیست؟ چگونه می توان از عدم وقوع رخداد مشابه در سال های آتی اطمینان حاصل کرد؟

 

ت برگزار کنندگان مراسم حج اس« سوء مدیریت»به عقیده ای مشترک تبدیل شده آنچه در میان تحلیل گران 

که در ارزیابی اولیه قابل تشخیص می باشد. بر اساس گزارش ها، سوء مدیریت در سه حوزه زمانی یعنی پیش از 

بنایی در اشتباه م حادثه، در حین حادثه و پس از واقعه منا نمود یافته و همین امر به افزایش تلفات دامن زده است.

مسدود کردن دو خیابان بدون هماهنگی و اطالع قبلی، عدم توانایی در مدیریت بحران و خودسری و بی 

تجربگی نیروهای میدانی سعودی و همچنین نادیده انگاشتن نیروهای حاضر در منا به ویژه نیروهای ایرانی که 

همه سوء مدیریت دولت سعودی را به اوج خود  ظرفیت باالیی برای کمک به آسیب دیدگان داشتند، همه و

 .رسانید

 

ت که نمی در عربستان اس« رقابت سیاسی»نکته دیگری که می توان به عنوان یک عامل بنیادی در نظر گرفت، 

توان و نباید از نظر دور داشت. به قدرت رسیدن ملک سلمان و ناتوانی وی در اداره حکومت و افزایش رقابت 

http://www.tabnak.ir/fa/news/535784/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%DA%A9%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1
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اسی در نسل دوم آل سعود، به شکل مشخصی باعث تفرقه و بحران مشروعیت در میان نظام بر سر مناصب سی

  .سیاسی حاکم شده و همین أمر بر سوء مدیریت و بی تدبیری در برگزاری مراسم حج دامن زده است

 

قبای داخلی رالبته غیر قابل تصور نیست که مخالفین رژیم فعلی آل سعود با یک اقدام برنامه ریزی شده اوالً از 

خود انتقام گرفته و بر دامنه نارضایتی عمومی و بحران مشروعیت و کارآیی پادشاه فعلی افزودند و ثانیاً با رقم 

زدن فاجعه انسانی برای زائرین، تالش کردند که این حادثه را به عنوان سندی بر بی کفایتی دولت فعلی عربستان 

 .مطرح کنند

 

رقابت داخلی در خاندان آل سعود باعث شد، حکومت عربستان برای سرپوش نگارنده معتقد است که همین 

گذاشتن بر بحران مشروعیت و ناکارآمدی داخلی به جنگ خارجی متوسل شود و با استفاده از دیپلماسی دالر، 

نی عبرخی از کشورهای منطقه را با خود همراه و به کشور یمن حمله نماید. اینجاست که عامل دیگر واقعه منا ی

خودنمایی می کند. واقعیت این است که حمله ائتالف به « عدم تمرکز در مدیریت امور داخلی»و « جنگ یمن»

یمن به رهبری عربستان سعودی که ماه ها است تداوم دارد، بخش اعظمی از قدرت مدیریت و توان تدبیر در امر 

 .ثیرگذار بودحج را از حکومت سعودی گرفت و همین مساله در وقوع رخداد منا تا

 

عوامل فوق در شرایط فعلی به یک نتیجه تامل برانگیز و غیر قابل پذیرش منجر شده که نگارنده از آن با عنوان 

دولت عربستان یاد می کند. آن زمان که حکومت عربستان در قبال ملت های « عدم تعهد»و « مسئولیت ناپذیری»

و آنچنان که مردم عربستان را قربانی سیاست استبدادی خود منطقه به ویژه ملت یمن احساس مسئولیت نمی کند 

و منافع آنها را متاثر از رقابت داخلی کرده است، بدیهی است که تعهدی نیز در قبال زائران بیت اهلل الحرام ندارد 

  .و حاضر به پذیرش مسئولیت حوادث مکه و منا نیست

 

ین المللی همچون سازمان ملل و حتی کشورهای مدعی به عبارت دیگر، در شرایطی که هیچ یک از نهادهای ب

همچون آمریکا، به دالیل سیاسی حاضر به ایستادگی و مقابله با عملکرد تهاجمی و خشونت بار عربستان در 

منطقه )همچون یمن، سوریه، عراق و ...( نیستند، نتیجه طبیعی آن نیز تداوم مسئولیت ناپذیری و بی تعهدی این 

 .خدادهای مشابه استکشور نسبت به ر
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اما در شرایطی که ده ها نفر از زائرین ایرانی در حادثه منا و بیت اهلل الحرام جان خود را از دست دادند و قربانی 

سوء مدیریت و بی تدبیری مسئوالن سعودی شدند، وظیفه مردم حفظ آرامش و خونسردی، همدردی با 

انه از مسئوالن جهت پیگیری حقوقی مساله است. واقعیت این هموطنان داغدیده و مهمتر از همه مطالبه هوشمند

است که واکنش های احساسی نسبت به اعراب و سرزنش حجاج در خصوص ادای حج واجب که در فضای 

  .مجازی به وفور یافت می شود، در شرایط فعلی منطقی به نظر نمی رسد

 

پیگیری دالیل حادثه منا، انتقال اجساد قربانیان و دولت جمهوری اسالمی نیز وظیفه دارد در وهله اول نسبت به 

درمان حادثه دیدگان اقدام نماید و در مرحله بعد پیگیری حقوقی این حادثه را در اولویت قرار دهد. حضور 

وزیر امور خارجه و رییس جمهور ایران در نیویورک و مقر سازمان ملل فرصت مناسبی برای تحت فشار قرار 

  .ن برای پاسخگویی و همچنین پیگیری حقوقی مساله می باشددادن حکومت عربستا

 

اما چگونه می توان از عدم وقوع حوادث مشابه اطمینان حاصل کرد؟ به نظر می رسد جمهوری اسالمی ایران و 

کشورهای متضرر، قابلیت اتخاذ رویکردی را دارند که معطوف به ایجاد ساختار جدید در مدیریت حج باشد. 

صورت است که می توان از وقوع حوادث ناگوار مشابه جلوگیری کرد. در این راستا، سازمان  تنها در این

همکاری اسالمی به عنوان یک نهاد اسالمی می تواند نقشی تاثیرگذار ایفا کند که بدون شک با پیگیری و 

  .واهد بوددیپلماسی فعال جمهوری اسالمی و با رویکرد مستدل و منطقی مردم و مسئوالن قابل حصول خ
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 اگر دین ندارید الاقل انصاف داشته باشید

 حجت االسالم زائری

 ۵34488 :کد خبر

 September 201۵ 2۶-14:13 - 1394مهر  04:تاریخ انتشار

همان قدر که در حوادث بزرگ و سنگین رفتار فیزیکی مردم و گروههای امداد گر مهم است به همان میزان 

بار حج امسال که ابعاد پیچیده و فرهنگی افراد اهمیت دارد. حوادث تلخ و غم رفتار معنوی و واکنش روانی و

های آن به مرور بیشتر آشکار خواهد شد موقعیتی فراهم کرده که هوشیاری و هوشمندی همکاران پشت صحنه

 .را به چالش کشیده و در بوته آزمون قرار داده است

 

ا صدای واحد بر علیه مدیران ناکارآمد و خبیث حرمین در چنین شرایطی باید همه توان و همت عمومی ب

شریفین جهت یابد. نادانی و بی توجهی برخی نباید باعث شود که ناخواسته ، حتی به شکل غیر مستقیم رأس این 

 . های سعودی به سوی حجاج مظلوم قرار گیردحربه به جای شاهزاده

 

حجاج ایرانی را مقصر جلوه دهد و از سوی هدف دشمن به صورت حساب شده این است که از یک طرف 

دیگر در راستای رویکرد دین ستیزانه غربی فضای عرب ستیزی را ترویج کند و لذا هرگونه غفلت و بی توجهی 

 .حتی به اندازه بازنشر یک جمله یا یک شایعه دقیقا همراهی با برنامه حساب شده دشمن است

 

ایم و به دالیلی برخی اخبار را پنهان ساخته و دم دی را تحمل کردههای سعودهها سال است که ما خباثت وهابی

 .ایم و تنها گاه برخی حوادث تلخ چون تعرض به دو نوجوان ایرانی بازتاب یافته استنزده

 

های بزرگی چون حوادث مکه و منا همه مردم جهان را حیرت زده کرده و به جنایت و خیانت و اینک که فاجعه

مدیران حج سعودی واقف ساخته هرگونه آدرس غلط دادن و توجیه برای حفظ آبروی  کوتاهی و تقصیر

ها مشخصا برای تضعیف عبادت عظیم و جهانی عربستان فقط خیانت است ، زیرا بسیاری از این حرف و حدیث

 . حج است

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/534488/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF
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تلخ  اران این حوادثباید اکنون به برخی ناآگاه که با نوشته ها یا گفته های کودکانه بر زخم دل مجروح عزاد

ای گیرید و دنبال بهانهنمک می زنند گفت که اگر دین ندارید و ارزش و جایگاه عبادت حج را در نظر نمی

ها هستید الاقل شعور و احساس و درک عاطفی نسبت به حادثه تلخ و غمباری که رخ برای ناسزا گفتن به عرب

 !داده داشته باشید

 

های فراوانی هنوز از سرنوشت عزیزان وانی داغدار هستند ، در حالی که خانوادهدر شرایطی که خانوادهای فرا

های ضد دینی چه جایی دارد؟ آیا خود خبر ندارند انتشار برخی کلمات و مضامین عوامانه و بازنشر برخی جمله

ه کسانی کزنید؟ طبعا روی سخنم با خود میدانید با طرح چنین موضوعاتی چه آتشی در دل و جان آنها می

کنند نیست ، بلکه با کسانی هستم که در همین مرز و بوم عالمانه و از سر قصد در قالب برنامه دشمن حرکت می

 .و همراه و هم قدم با همه ایرانیان هستند

 

که با داد روا نبود کسی باور آنان را به سخره بگیرد و درباره کسانیاگر در یک کلیسا هم این حادثه تلخ رخ می

اند ناسزا بگوید. اگر دین ندارید الاقل انصاف داشته باشید و احساس و مان و اعتقاد به عبادت خدا مشغول بودهای

 .شرایط هموطنان داغدار و فرزندان یتیم و پدرها و مادرهایی عزادار را درک کنید

 

زائران حادثه دیده برادران و خواهران من و شما هستند که برای پاسخ گفتن به دعوت الهی به سفر حج رفته و 

 ختل و بحرانی بسیار آمده وجود به آنان درگذشت با که اند و شرایطی در حال اطاعت از امر خداوند جان داده

 .است

 

هوشمندانه و دقیق سخن گفت و نوشت ، لیکن دیده می شود اتفاقا در چنین شرایط و احوال بحرانی باید بسیار 

االسف برخی گفتارها و نوشتارها اصال هوشمندانه نیست و برخی چندان متوجه نیستند که در شرایط که مع

 . بحرانی اجتماعی و فرهنگی باید با حساسیت و دقت صد چندان مراقبت موضع گیری و واکنش خود باشند

 

گیرد به هیچ وجه مناسب و خوشایند نیست اه بین سفر حج و زیارت اربعین صورت میای که گحتی مقایسه 

زیرا گذشته از اشکال محتوایی آن این گونه برخورد و موضع گیری موجب می شود که اگر تاکنون هم جریان 
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ی تواند متکفیری چندان در فتنه گری و حادثه آفرینی در پیاده روی اربعین موفق نبوده است امسال هر طور 

بحران و حادثه ای بیافریند . هر چند که حتی اگر حادثه ای رخ ندهد و آن نابکاران توفیقی در تخریب جریان 

زیارت اربعین هم نداشته باشند اصل این مقایسه از جهت فکری و اعتقادی دارای ایراد است و نهایتا بی آن که 

  .د شدکسی بخواهد به مفاهیم و مضامین نامطلوبی منجر خواه

 

ما خودمان هم می دانیم که مدیریت و تدبیر زیارت اربعین دست ما نیست وگرنه بدون شک اوضاع از آن چه 

در مکه و منا رخ داد بهتر نمی بود ! اگر امنیت و آرامش و ثبات و استقراری هم هست از عنایت و لطف همان 

ازی هست که ما این مسائل را با هم مقایسه کنیم ؟ خدایی است که در مکه و منا میزبان زائران بوده است . چه نی

هر ساله در بسیاری از مناطق جهان سفرهایی برای کارناوال ها یا برنامه هایی سراسر گناه برگزار می شود و 

حادثه ای هم رخ نمی دهد ، آیا صرف عدم وقوع حوادث نشان دهنده بر حق بودن است یا مثال اگر در زیارت 

 تلخ رخ داد و اتفاقی خونین افتاد از حقانیت و درستی این زیارت چیزی کم می شود ؟ اربعین حادثه ای

 

از این روست که در چنین شرایطی همگان باید با هوشیاری و بصیرت و هوشمندی رفتار کنند و مراقب گفتار و 

 . نوشتار خود باشند
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 یفاجعه منا و ضرورت اتخاذ ابتکاری بین الملل

 سید مجید تفرشی خامنه

 ۵3۵042 :کد خبر

 September 201۵ 28-1۵:10 - 1394مهر  0۶:تاریخ انتشار

سه روز از بر زمین ماندن پیکرهای مطهر هزاران زائر بیگناه و مظلوم در سرزمین وحی می گذرد. جامعه بین 

وجهی و عجز مسئولین دولت الملل و جهان اسالم خصوصاً وجدان بیدار میلیونها مسلمان کماکان شاهد بی ت

 .عربستان در مدیریت فاجعه منا اعم از ساماندهی مجروحین، شناسایی قربانیان و انجام امور قانونی آنهاست

 

جدای از جنایات آل سعود در یمن، اقدام آنها در سازماندهی و تجهیز انواع گروهها و حرکتهای 

نه اروپا و دنیای غرب، مداخله در امور داخلی کشورهای تروریستی منتج به کاهش ضریب امنیت منطقه خاورمیا

همسایه و مسائلی از این قبیل که ترجمان رقابت جدی آل سعود با رژیم صهیونیستی در برهم زدن نظم و امنیت 

بین المللی بوده و در جای خود قابل نقد و پیگیری است، واقعه هولناک صحرای منا با توجه به ابعاد هولناک 

سپتامبر در نیویورک(  11ضیه و کشته و زخمی شدن بیش از سه هزار انسان )برابر با کشته شدگان حادثه انسانی ق

 .غیرقابل اغماض و شایان توجه در عرصه بین المللی است

 

سال گذشته )شکل گیری کنوانسیونهای چهارگانه  ۶۶نگارنده ضمن یادآوری روال ثابت حقوق بین الملل از 

مسیر ارتقاء کرامت انسان و حقوق بشر و طبعاً مستثنی نبودن فاجعه انسانی منا از این قاعده ژنو( یعنی تالش در 

 .عرفی، توجه خوانندگان محترم را به نکات زیر جلب می نماید

 

کلیه زوار فارغ از ملیت و جنسیت، به امر خدا و اطاعت از آیات قران کریم به سرزمین وحی مهاجرت     -1

سال قبل از کودتای حجاز و روی کار آمدن آل سعود نازل شده و  1200. آیات الهی فوق نموده و می نمایند

طبیعتاً تکلیف مسلمانان جهان به اطاعت از آن ربطی به هویت آل سعود نداشته و تا برپایی قیامت ادامه خواهد 

 یافت. )ضرورت جدی پیگیری موضوع و امکان وقوع اتفاقات مشابه در آینده(

 

آل سعود چه عمداً چه سهواً در هدایت میلیونی زائرین در کریدورهای مرگ قطعی بوده و ادبیات  نقش    -2

سخیفی چون مقصر بودن زائرین آفریقایی و یا ادبیات احمقانه ای چون قضا و قدر و اعتقاد برخی زوار به 

http://www.tabnak.ir/fa/news/535042/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
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ان مانان از سوی سایر ادیخودکشی در مسیر منا، صورت مساله را پاک ننموده و تنها موجبات تمسخر جامعه مسل

 .و ملیتها را فراهم خواهد آورد

 

عدم پذیرش نیروهای امدادی سایر کشورها برای کمک به بازماندگان آنهم تنها دقایقی بعد از وقوع حادثه     -3

 بعنوان معمایی بزرگ و شاید مرتبط با علل اولیه وقوع حادثه، طیف جدیدی از مسئولیتهای بین المللی را متوجه

درجه با عملکرد جامعه بین الملل و سایر کشورها مثالً به هنگام وقوع  180دولت عربستان می نماید. رویه ای که 

 .حوادث غیرمترقبه ای چون زلزله و سیل منافات دارد

 

اخبار متعدد منتشره دال بر عزل بسیاری از مقامات حج و امنیتی سعودی چه صوری و چه واقعی دلیل     -4

ل بر تصادفی نبودن حادثه و قطعیت وقوع جرم حتی از منظر آل سعود داشته فلذا بر اساس اسناد متعدد متقنی دا

  .مسئولیت بین المللی دولت موضوع قابل پیگیری است 4۶و مفاد ماده  ۵8ماده  3و  2حقوقی منجمله بند های 

 

ر مسیر ارتقاء هویت و کرامت در این میان سازمان ملل متحد بر اساس وظایف خود خصوصاً حرکت د    -۵

ابناء بشر موظف به بررسی فاجعه انسانی منا می باشد. اعزام تیم حقیقت یاب با مشارکت کشورهای حادثه دیده 

امری ضروری بوده و ضمن مسبوق به سابقه بودن، موجب ارتقاء وجه سازمان فوق و شخص دبیرکل خصوصاً 

 .نزد کشورهای مسلمان خواهد شد

 

واکنش جدی و فقدان پوشش تبلیغاتی این فاجعه از سوی رسانه های غربی و عربی هرگز بعنوان عدم     -۶

امتیاز و کار حرفه ای در حوزه رسانه در پرونده آنها ثبت نشده و تا ابد در اذهان هزاران خانواده داغدار و 

بل طرح و بعنوان نقطه ضعف میلیونها انسان آزاده خواه باقی خواهد ماند. )در هر زمان چرایی سکوت فوق قا

 آنها قابل پیگیری است(

 

با توجه به الزم و ملزوم بودن حرمت زوار خانه خدا با حرمت مکه مکرمه و مدینه منوره طبعاً یدک     -7

 رکت تا روادید صدور لحظه از زوار حقوق شمردن محترم مستلزم   ً الشریفین الحرمین خادم  ً کشیدن عنوان

 یکرهایپ آوری جمع نحوه حادثه، بروز نحوه خصوصاً آمده پیش وضعیت با که واقعیتی .است عربستان خاک

 .اری آنها در سردخانه های سعودی در تناقض آشکار استنگهد و خدا خانه زوار مطهر

 

علیرغم شقاوت دولتمردان سعودی که بر خالف نصایح قران کریم، سنت رسول خدا )ص( و عرف بین     -8

الملل حتی زحمت ابراز یک تاسف و یا عذرخواهی ساده را به خود نداده اند، به دلیل امکان تکرار آن در آینده 
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، انه برای مدیریت حججامع االطراف و مدبر -و ضرورت حرکت در مسیر شکل گیری سازوکاری بین المللی 

امروز سازماندهی تشکلی بین المللی و مردم نهاد به پشتوانه خانواده های کلیه قربانیان فاجعه منا و سقوط جرثقیل 

  .کشور ( ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید 20از همه ملیتها ) بیش از 

 

 تحلیلگر مسائل حقوقی و بین المللی *

 

 

 

 وح فلسطینی از حادثه مرگبار مناروایت زن مجر

یک زن فلسطینی که در حادثه منا مجروح و در بیمارستان بستری شده است مشاهدات خود را از این فاجعه بیان 

 .کرد که نشان دهنده کوتاهی مقامات سعودی در رسیدگی سریع به آسیب دیدگان در این فاجعه است

ازگشت از رمی ما در حال ب»طینی به خبرنگار این شبکه گفت: به گزارش شبکه تلویزیونی النیل، این زن فلس

جمرات بودیم. زمانی که از دروازه بزرگ رد می شدیم جمعیت انبوهی سر رسید و ازدحام شدیدی ایجاد شد و 

جمعیت به هم فشرده شد. من به زمین افتادم ولی چهار دست و پا جلو رفتم تا خودم را به نرده ها رساندم و به 

ه ساعت تمام به نرده ها چسبیده بودم. در حالی که من به نرده ها چسبیده بودم مردم روی همدیگر می مدت س

 »افتادند. چهار ساعت گذشت و خیلی ها مردند و من چسبیده به نرده ها فقط نگاه می کردم و فریاد می زدم

 .«یارب، یارب

 

ی بسیار وحشتناکی بود. مرگ بود. تعداد خیلی زیادصحنه »این زن فلسطینی در حالی که گریه می کرد افزود: 

  .«مردند. همه روی هم افتاده بودند و کسانیکه باال بودند از روی آنهایی که افتاده بودند رد می شدند

 

 

 

 

http://www.shafaf.ir/fa/news/349424/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7
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 ضعف عمده داخلی در مواجه با حادثه منا ۲

کشورهای عدم تعهد و سازمان انتظار این بود که از ظرفیت دیپلماسی منطقه ای و سازمان هایی همچون 

 .همکاری های اسالمی استفاده بیشتر و بهتری صورت می گرفت

در یک هفته اخیرکارشکنی ها و سوءتدبیر مقامات عربستانی، تلخی حادثه دلخراش و از یادنرفتنی منا را دو  

 پیکر تبازگش ید خبری از چندان کرد. ملتی پریشان و خانواده هایی داغدار چشم به رسانه ها دوخته بودند تا شا

 داشت قرار مفقودین زمره در حاجیانشان که هایی خانواده. کنند دریافت خود کرده سفر عزیزان و هموطنان

 امیدهایی. است قاصر تصورش و توصیف از تصور و زبان که کردند سپری را تشویش پراز و جهنمی هفته یک

 نقیضی که در میان بی اعتنایی و بی تدبیری میزبان قدرناشناسیقه به دقیقه کم رنگ شد و آمارهای ضد و دق که

ضیوف اهلل منتشر شد. خانواده هایی هم که فوت حاجیانشان قطعی شده بود در انتظار بازگشت پیکر عزیزانشان 

سرانجام و پس از گذشت یک هفته از  .روزها را سپری کردند. انتظاری کشنده که هنوز به سرنرسیده است

نفر اعالم کرد. آماری تاثر برانگیز و  4۶4ه، سازمان حج و زیارت، تعداد رسمی جانباختگان ایرانی را وقوع حادث

 .قابل تامل که ایام فرح بخش بین اعیاد قربان و غدیر را به کام ایرانیان تلخ کرد

 لجاجت کودکانه سعودی ها در مواجه با ملتی داغدار 

 یافت افزایش زهر آگین شد اما تلخی این حادثه جانگداز آن زمان  حج امسال برای مسلمانان جهان خاطره ای 

 صوصخ این در پذیری مسئولیت و کننده قانع توضیحات ارائه از سرانه خیره سعودی عربستان حاکمان که

یران از همان زمان وقوع ا اسالمی جمهوری که گرفت صورت حالی در کودکانه لجاجت این. زدند سرباز

آمادگی کامل خود را برای حضور و کمک به نیروهای امدادی و کادر پزشکی این کشور اعالم حادثه رسماً 

کرد. اما سعودی ها که نه خود عزمی راسخ برای حل این موضع داشتند و نه خواهان حضور مسئوالن ایرانی 

د دقیق مجموع برای ساماندهی اوضاع بودند، مغرورانه با این درخواست ها مخالفت کردند. در نتیجه تعدا

 سرانجام بی و بیهوده تاخیری  قربانیان این حادثه اعم از ایرانی و غیر ایرانی و تحویل اجساد به کشورهای مبداء با

 .شد مواجه

بخشی از این بی اعتنایی و نخوت بی پشتوانه حاکمان عربستان، به بینش و رویکرد سیاسی آنان باز می  

 انیانس حقوق مفهوم سعود، آل پادشاهی خاندان دیدگاه در و کشور این ندهما عقب و استبدادی نظام در گردد. 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940709000612
http://www.farsnews.com/mail.php?nn=13940709000612
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 ایدنب و اند شده پادشاه لطف شامل که هستند حقی فاقد و مقدار بی رعایای مردم. ندارد جایگاهی شهروندی و

 این حادثه نیز مسئوالن سعودی خواسته یا ناخواسته  دراین. باشند داشته پادشاهی نظام اراده از خارج ای خواسته

 این مادی جبران وعده و موردی های دلجویی. کردند اتخاذ آن قربانیان و منا حادثه قبال در را منحط رویکرد

 به احترام و عودس آل پذیری مسئولیت حس بیانگر که آن از بیش نیز شد می اعالم وگریخته جسته که عظیم داغ

قربانیان باشد ناشی از نگاه پدر ساالرانه آنان است. نگاهی که به دنبال کسب محبوبیت از دست  شهروندی حق

 .رفته و ثبات مشروعیت متزلزل آنان است

روی دیگر این سیاست، سرسختی و لجاجت با جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک چالش و رقیب منطقه ای 

 هک است افکنی این لجاجت بر مدیریت یک فاجعه انسانی است. آن چه در یک هفته اخیر رخ داد، سایه 

 .بودند خدا خانه ومهمانان گناه بی زائران قربانیانش

مقاومت و اصرار عربستان برای خارج نشدن اجساد از این کشور و از سوی دیگر درخواست و اصرار 

یچیده ای پایران، وضعیت را به گونهباختگان و همچنین مقامات کشور برای برگشت آن ها به های جانخانواده

ها نیاز کرد که معاون کنسولی وزارت خارجه عنوان کرد این کار کمی به تشریفات و تعامل بیشتر با سعودی

 .دارد

 قانونی و المللی بین هنجار هیچ با هم در مقابل این رفتارکه هم خارج از اخالق اسالمی و انسانی است و  

ایران با رویکردی متین و منطقی قصد تعامل و همکاری برای کاهش آالم  اسالمی جمهوری ندارد، همخوانی

خانواده های قربانیان را داشت اما دست برادری و تعاون ایران با بی اعتنایی و گستاخی مواجه شد. دستگاه 

د را خو دیپلماسی کشور هم که همزمان درگیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود بارها مراتب اعتراض رسمی

 .به این رفتار سعودی ها اعالم کرد که نتیجه ای در برنداشت

 دستگاه دیپلماتیک؛ نیازمند قاطعیت بیشتر 

در این میان در مواجه با این رفتار غیردوستانه دوضعف عمده قابل مشاهده و بررسی است. ضعف اول به ساختار 

ا سخت افزاری برای حضور مستقیم در میدان ر سیاسی و دیپلماتیک کشور باز می گردد. دولت اگرچه آمادگی

 مخرب اقدامات  داشت اما نتوانست از تمام راهکارهای دیپلماتیک وتبلیغاتی برای نشان دادن عمق این فاجعه و

 و مجاری به سعودی دولتمردان که شد مشخص حادثه سوم یا دوم روز از تقریباً. کند برداری بهره ها سعودی

 .عی نمی نهند و همچنان بر سیاست لجوجانه و غیر منطقی خود پافشاری می کنندوق دیپلماتیک رسمی تعامالت
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 ربازس خصوص این در پذیری مسئولیت از سرانه خیره سعودیها که یافت افزایش زمان آن  تلخی این حادثه

 زدند

جز  ود نداشته و بهدر مقابل، دیپلماسی رسانه ای کشور و کارگزاران سیاست خارجی تغییری در عملکرد خ

اقدامات روتین و همیشگی، ابداع و اقدام جدیدی در این عرصه نداشتند. انتظار این بود که از ظرفیت دیپلماسی 

منطقه ای و توان رسانه های رسمی کشور و همچنین نهادهایی همچون کشورهای عدم تعهد و سازمان همکاری 

ت استفاده بیشتر و بهتری صورت می گرفت. هیچ اقدام موثری های اسالمی برای رساندن فریاد اعتراض و مطالبا

برای همراه ساختن دولتمردان و افکار عمومی کشورهای قربانی داده در این حادثه انجام نگرفت و در عرصه 

رسانه های نوین نیز بیشتر شهروندان و کاربران بودند که دست به اعتراض و مطالبه گری و روشنگری زدند. 

ل مسئولین این باشد که حضور حجاج در عربستان و همچنین مشخص نبودن وضعیت مفقودین و شاید استدال

قربانیان حادثه اقتضا می کند که با احتیاط بیشتری با طرف سعودی مواجه شد، اما نکته اینجاست که برخورد با 

 .نداشت پی در این حادثه در قالب های دیپلماتیک و روتین هم نتیجه عملی 

 وارد را درون این که بود نوشهر( ره)خمینی امام دریایی علوم دانشگاه نان قاطعانه روز گذشته رهبری در تنها سخ

 مدینه، و مکه در ایرانی حجاج از نفر هزار هاده حضور به اشاره  با جایی که رهبر انقالب  .کرد جدید فاز

ستان به وظایف خود در قبال عرب دولت نکردن عمل همچنین و ایرانی حجاج به احترامیبی اندک »:دادند هشدار

 اب این پیام قاطعانه در حالی عنوان شد که «. العمل سخت و خشن ایران خواهد شدهای مطهر، موجب عکسنبد

 صورت سعودی طرف جانب از مثبتی واکنش هیچ امروز تا کشور مختلف های دستگاه زحمات و اراده وجود

ان پیام تسلیت دیرهنگام پادشاه این کشور را به واسطه وزیر عربست بهداشت روزی که بود امروز تنها و نگرفت

 برای مساعدت قول و رسانده ایران مردم و جمهور رئیس رهبرانقالب، به بهداشت جمهوری اسالمی ایران 

 .داد را ایرانی اجساد انتقال

   !نهادهایی رسالتمندی که منفعل ماندند 

مرتبط با موضوع هم نقش آفرینی مناسبی در این حوزه   کشور، نهادهای غیر دولتیعالوه بر دستگاه دیپلماسی  

نداشتند. سازمان های عریض و طویلی که تمام یا بخشی از کارکردشان به دیپلماسی فرهنگی در حوزه جهان 

. نداسالم باز می گردد، تنها به صدور پیام های تسلیت و همدردی آن هم به مخاطبانی محدود بسنده کرد

نهادهایی همچون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی،آستان قدس رضوی، سازمان تقریب مذاهب اسالمی، 

 با تماس طریق از اسالم جهان روز به موضوعات در روشنگری رسالت  که …جامعه المصطفی العالمیه و 

ام ه نظک حالی در. نداشتند موثری و پویا عملکرد دارند را مسلمان کشورهای جغرافیای نهادهای و نخبگان
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 شبکه حرکتی است اجرایی و فکری نهادهای این فعالیت  جمهوری اسالمی ایران در چنین بزنگاه هایی نیازمند

 قهحل بکند، وموثر عملی واکنش به وادار را وآنان داده تکان را اسالمی کشورهای دولتمردان بتواند که ای

اید دید برای زنده نگه داشتن یاد قربانیان این حادثه و ب حال. بود اثر کم اما پرتعداد نهادهای این عملکرد مفقوده

 .پیگیری حقوق آنان چه طرحی از جانب این سازمان ها و دولت اجرا خواهد شد

 یجلیل خبره 
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  :گو با تسنیموک شاهد عینی فاجعه منا در گفت

فاجعه مِنا دقیقاً در زمان عزیمت حجاج ایرانی به رمی جمرات 

 رخ داد 

  اجتماعی: سرویس 877821: خبر شناسه

  12:48 - 1394 مهر 11

یکی از شاهدان فاجعه منا گفت: فاجعه مِنا دقیقاً همان ساعتی اتفاق افتاد که حجاج ایرانی باید به سمت رمی 

  .رفتندجمرات می

داشت: تعمدی بودن  درباره فاجعه منا اظهار خبرگزاری تسنیموگو با خبرنگار اجتماعی مجتبی مزینانی در گفت

های بین المللی بررسی شود زیرا این فاجعه به طور دقیق زمانی فاجعه منا باید توسط مسئوالن مربوطه و در دادگاه

 .کردندرای رمی جمرات در این محل حضور پیدا میرخ داد که زائران ایرانی در آن ساعات باید ب

رسانی امدادگران و پلیس سعودی در فاجعه منا تصریح کرد: تعداد نیروهای پلیس در  وی با تأکید بر عدم امداد

رسید و پلیس سعودی تمام مسیرهای منتهی به رمی جمرات را مسدود کرده بود نفر می 200جمرات به کمتر از 

 .باز بود که آن خیابان هم مخصوص زائران آفریقایی بودو فقط یک مسیر 

مزینانی افزود: از فردای فاجعه منا تعداد نیروهای نظامی سعودی به حدی افزایش یافته بود که منطقه جمرات به 

 .ای نظامی تبدیل شده بودمنطقه

های ما که کاروانی: یکی از هماست، عنوان کرد این شاهد عینی فاجعه منا که تازه از سفر حج به کشور بازگشته

ده های احرام از تنش جدا شگفت به دلیل ازدحام و فشار جمعیتی که وجود داشت لباسنجات پیدا کرده بود می

 .های به جا مانده بر روی زمین استفاده کندبود و مجبور شده بود برای بازگشتن به چادرها از حوله

رود جعه در چادرها خاطرنشان کرد: هدف زائرانی که به منا میوی با توصیف حال و هوای بعد از این فا

خواندن دعا، مناجات و اُنس گرفتن هرچه بیشتر با خدای سبحان است اما در منا فقط توانستیم یک بار دعای 

یز انگکمیل را بخوانیم و حال و هوای چادرهایی که در یک فاجعه عزیزان خود را از دست داده بودند بسیار غم

 .رسیداندوهناک بود و از هر چادری صدای شیون و ناله به گوش میو 

 

http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/


198 
 

 هاروایت زائر انگلیسی از رفتار غیراسالمی سعودی

تواند حج را به خوبی سازماندهی کند. حاال کردم که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان اسالم، میتصور می

 .ام، شوکه هستمام و هنوز از آنچه دیدهکنم که زنده ماندهام، خدا را شکر میه انگلستان بازگشتهکه ب

 ۵3۶3۶2 :کد خبر

 October 201۵ 04-07:۵۶ - 1394مهر  12:تاریخ انتشار

ه کزائر انگلیسی با انتشار یادداشتی در روزنامه گاردین، از تجربه خود در مراسم حج امسال گفته و نوشته است 

 .در سفر به عربستان، نشانی از اسالم را در رفتار میزبانان خود ندیده است

 

الملل خبرگزاری فارس، روزنامه گاردین روز یکشنبه در گزارشی به قلم یکی از کسانی که به گزارش گروه بین

 .در مراسم حج امسال حضور داشته، نوشته است که مدیریت حج نیازمند تغییری جدی است

 

من »نویسنده این گزارش در ابتدا با توصیف شرایط سخت زوار در عربستان، نوشته است: « ا رزاق حسینسبرین»

کردم، پیش از رسیدن به عربستان سعودی، از روی ناآگاهی که پدر و مادرم را در این سفر زیارتی همراهی می

اال را به خوبی سازماندهی کند. حتواند حج کردم که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان اسالم، میتصور می

ال ام، شوکه هستم. کامام و هنوز از آنچه دیدهکنم که زنده ماندهام، خدا را شکر میکه به انگلستان بازگشته

مشیت "کنم که بتوان کنم چرا صدها نفر بر اثر ازدحام جان خود را از دست دادند و فکر هم نمیدرک می

 «.را بهانه کرد "الهی

 

و  حتی ورود»بیان اینکه اوضاع در مدینه خوب بوده، اما اوضاع در مکه او را شوکه کرده، نوشته است: وی با 

خروج به مساجد و دیگر اماکن هم دشوار بود. ما که همراه کسانی بودیم که از صندلی چرخدار استفاده 

ت، رو تا زانو ارتفاع داشپیادهکردیم که مدام از صندلی بلند شوند، چراکه ها کمک میکردند، باید به آنمی

ی برایش تعبیه شده باشد. با توجه به تعداد باالی کسان بدون آنکه محلی برای ورود چرخ یا چیزی شبیه به آن،

 .کننده بودکه آنچا دچار ناتوانی یا شرایط دشوار هستند، این وضع شوکه

 

ی خسته و دچار عطش شوند. با این حال، تنها در شد بسیاردمای باالی هوا، آزمونی برای همه ما بود و باعث می

تعداد اندکی از آن مسیرهای شلوغ، منبع آب وجود داشت. به عنوان نمونه، برخی از مسیرهای معمول زوارف 

رسانی بود و فقط در برخی جاها نیروهای جوان پلیس شود، به کلی فاقد آبکه از آنجا رمی جمرات انجام می

http://www.tabnak.ir/fa/news/536362/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://www.tabnak.ir/fa/news/536362/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://www.tabnak.ir/fa/news/536362/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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 .پاشیدندورت رندوم به صورت زوار آب میایستاده بودند و به ص

 

رفتار و مهارت ارتباط نیروهای پلیس و افرادی که داخل و بیرون مسجد به کار گرفته شده بودند هم اسفناک 

آیند، شاید تصور شود که امکان ارتباط به دستکم یک بود. در حالی که زواری از صدها کشور به آن جا می

ترین لحن ها که بر سر زواری که به آرامینکه نبود هیچ، حتی رفتار پرخاشگرانه آنزبان جز عربی وجود دارد. ا

شد. تا به حال کشیدند، هم غیرضروری بود و هم موجب آزرده شدن افراد میکردند فریاد میهم صحبت می

 .کس با من یا والدینم اینطور صحبت نکرده بودهیچ

 

های بسیار کم سن و سال اجازه داده بودند، این بود که در پاسخ به هر پلیسرسید تنها چیزی که به این به نظر می

و هر وقت دلشان خواست، بدون هرگونه هشدار یا ارائه جایگزینی، مسیرها را « نه»چیزی به عربی فریاد بکشند 

ت و پا تواند به بروز ازدحام و زیر دسای، میمسدود کنند. روشن است که چنین کاری در هر مکان مذهبی

 .ماندن افراد منجر شود

 

ها راه خروج را مسدود کرده و اعالم کردند که تا پایان نماز بعدی، یعنی یک روز ما در مسجدی بودیم که آن

توانیم آنجا را ترک کنیم. فشار جسمی صدها نفری که آنجا بودند، کم کم پشت یک ساعت و نیم دیگر، نمی

استم به ما ها خوتنگی شد. من ابتدا مودبانه و بعد با التماس، از نگهبان سر ما باال رفت و باعث استرس و نفس

اجازه خروج بدهند، چراکه داروهای دیابت مادرم در هتل نزدیک مسجد بود. سطح قند خون او در حال کاهش 

ا باز هم از د، امبود، اما این تغییری در شرایط ایجاد نکرد. نهایتا ما زائری را پیدا کردیم که حرف ما را ترجمه کر

، و "اگر او غش کند و ایجاد بمیرد چه؟"ها پرسیدم رفتن ما جلوگیری کردند. آنوقت، من تقریبا با گریه از آن

 "!اگر بمیرد، خوب مرده است دیگر"هایش را باال انداخت و گفت پاسخ او این بود که شانه

 

تور به مکه آمده بود، چند روز بعد به من تعریف از مدیران تجاری مستقر در منچستر که در همان « عایشه خان»

خواسته به او که حالش بد شده بود کمک کند، کرد که مقامات چطور موانع را برای عبور همسرش که می

اند. او از حال رفته بود و حتی در آن حالت هم مسئوالن دور هم حلقه زده بودند و به جای آنکه برنداشته

کرد که چطور از این طرف خیابان به خندیدند. او تعریف میزدند و میهم گپ میآنمبوالنس خبر کنند، با 

 «.دویده تا کمک بگیردطرف دیگر می

 

های الزم را ندیده نویسنده گزارش همچنین شرح داده است که حتی پرسنل خودروهای امدادی هم آموزش

ه کاری انجام ه تن داشتند، بدون آنکه بدانند باید چهایی بودند که لباس پزشکان را ببودند و بیشتر شبیه به راننده
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 .دهند یا اینکه تجهیزات الزم را داشته باشند

 

اینکه »رزاق حسین با بیان اینکه او مانند دیگر زوار موارد متعددی از این دست را تجربه کرده، نوشته است: 

ز آن جلوگیری کرد، چیزی نیست که شده اشود که مرگ صدها نفر از مردم مشیت الهی بوده و نمیاصرار می

من قبول کنم. من اعتقاد دارم که اسالم بر اساس عقالنیت است: تا وقتی که تمام کارهای الزم برای جلوگیری 

 «.توانیم بگوئیم که یک اتفاق مشیت الهی بوده استایم، نمیاز وقوع اتفاقات بد را انجام نداده

 

ه اصالحاتی داشته، اما اکنون نیازمند تغییرات اساسی است، نوشته های گذشتوی با بیان وضعیت حج در سال

بخش اعظم مدیریت ضعیف حج، ناشی از نحوه کارکرد عربستان سعودی است. روشن است که مقاماتی »است: 

که در اماکن مقدس حضور دارند، اجازه اتخاذ تصمیمات مستقل را ندارند و با اعضای خاندان سلطنتی و 

ای برای فشار به مقامات شود و به همین جهت هیچ انگیزههای ویژه برخورد میبه عنوان شخصیت هامهمانان آن

 .جهت ایجاد ساختاری امن و کارآمد وجود ندارد

 

من در مکه مسلمان زیاد دیدم، اما اسالم زیادی ندیدم. من از میزبانانمان مهربانی ندیدم، من ندیدم که نگران 

 کنم که این مسئله را به عنوان بخشی از حجمام مسلمانان، زائران و دیگران توصیه میآسایش ما باشند. من به ت

نپذیرند، بلکه به انتقاد از آن بپردازند. به نمایندگان پارلمان، به شورای مسلمانان بریتانیا نامه بنویسید و منطقه خود 

 .الملل است، بیافزاییدرصه بینگیری در عرا به ابراز خشم وادارید و بر سر و صدایی که در حال شکل

 

زیارت، قرار است موجب بهبود و تغییر زندگی شود، نه اینکه آن را به خطر بیاندازد. وقت آن است که این را 

 «.خواستار شویم
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 روایتی تلخ ازحج: جرات نداشتیم از هتل بیرون بزنیم

 09:07ساعت  1394مهر  12یکشنبه  : تاریخ انتشار

ایرانی در کمال بی  47۵، حوادث این دو روز مصیبت بزرگی بر مسلمانان بود؛ مرگ 94مهر  2، 94شهریور  20

 .به جا گذاشته است 143۶هزار حاجی ایرانی مناسک حج  ۶4ها، خاطرات تلخی برای کفایتی سعودی

 

این روزهای این شرح حال « تنهایم بگذارید، می خواهم چند روز تنها باشم.»مدام گریه می کند، می گوید  

زنی است که تازه از سفر حج برگشته. ارزشمندترین سفر مسلمانان، همه کار می کنند تا مستطیع شوند و به حرم 

. ۶۶امن الهی برسند. اما حال این روزهای حجاج تازه برگشته از مکه، به حال هیچ سالی نمی خورد. شاید سال 

 .کشتار ایرانیان حاضر در مراسم برائت از مشرکین

 

کشی سازمان حج و زیارت دوخته ، داستان دیگری دارد. برای همه آنهایی که سالها چشم به قرعه143۶حج 

بودند تا نوبتشان بشوند و برسند به خانه خدا، به طواف کعبه و نمازهای مسجدالحرام، لباس احرام و سعی صفا و 

 ...مروه، به رمی جمرات

 

تا قبل از سقوط جرثقیل همه چیز عادی »ج ابراهیمی گرفته شد؛ ، آرامش از ح94شهریور  20اما عصر جمعه 

 «.بود. اما بعد از آن طوفان و سقوط، مصیبت ها پی در پی آمدند

 

این روایت کوتاه خانم سوسن کاوه است؛ یکی از حجاج ایرانی که سه روز پیش به ایران بازگشت و حاال مدام 

  .آغوش خانواده هایشان برگشته اند گریه می کند، مثل همه حجاجی که این روزها به

 

من به دلیل کسالت در روز سقوط جرثقیل در بیمارستان هالل احمر بستری بودم. به همین دلیل شاهد »می گوید: 

حال و روز مجروحانی بودم که به بیمارستان می آوردند. همهمه بود و خون و فریاد. برای من که سال های 

ر درست تکرار همان روزها بود. تعدادی از مجروحان، صدمه جسمی ندیده جنگ را دیده بودم، این تصاوی

بودند اما چنان شوکی به آنها وارد شده بود که قابل مهار نبودند. فقط فریاد می زدند و گریه می کردند و می 

ود که ب خواستند به ایران برگردند. زن جوانی که بعد از این حادثه دچار شوک شده بود، آنقدر از خود بیخود

حتی اجازه نمی داد آرامبخش به او تزریق کنند. حاضر نبود از بیمارستان بیرون بیاید، می خواست یک گوشه 

 «.پناه بگیرد تا همسرش از ایران بیاید و او را با خود برگرداند که عمال چنین چیزی ممکن نبود
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ان تعریف می کرد که در مسجدالحرام خانمی از همسفر»روایت تلخ است؛ تصویری از بیمارستان هالل احمر: 

نشسته بودم و مشغول زیارت بودم که یک دفعه سقوط جسمی را روی شانه ام حس کردم. می گفت فکر کردم 

کسی به سمتم سنگ پرتاب کرده. وقتی برگشتم، دیدم تکه های بدن آدم هاست که دور و اطرافم پخش شده و 

 «.ودیک دست کنده شده هم روی شانه من افتاده ب

 

؛ تندبادی وزیدن گرفت، بسیار سبک تر از تندبادها و طوفان هایی که در دوسال گذشته 94شهریور  20جمعه، 

مصیبت  در تهران دیده ایم، اما یکی از تاورکرین های اطراف مسجدالحرام، سقوط کرد، روی زائران و بعد،

  .ایرانی 11نفر جان دادند، از جمله  107وارد شد. 

 

لویزیون دیده اید، حجاجی را که در فرودگاه گریه می کنند. تصویری غریب برای همه ما ایرانی ها. حتما از ت

حاجی ها را همیشه دیده ایم که خندان و شاداب به آغوش خانواده ها بر می گردند و از خاطرات خوب حج 

خدا »و گفت « چه شد؟»آنها پرسید، برای همه اقوام و آشناها تعریف می کنند. اما حاال باید گریه ها را دید و از 

  «.رو شکر که صحیح و سالم برگشتید

 

روز گذشته بسیار شنیده و خوانده اید. اما می دانید فاجعه منا و سقوط جرثقیل، چه  10اما در منا چه شد؟ در 

 بالیی سر حجاج زنده مانده، آورده است؟

 

 و سنگین شد که تحملش برای ما که عزیز از دست ندادهبعدتر، وقتی حادثه منا اتفاق افتاد، جو آنقدر ملتهب »

بودیم هم دشوار بود. توی آسانسور، غذاخوری یا فضاهای عمومی که تردد می کردیم، مدام چهره های گریان 

و نگرانی را می دیدیم که می خواستند دعا کنیم عزیزانشان پیدا شوند. زنانی را می دیدیم که می گفتند ما با 

حج آمدیم. حاال چطور بدون او برگردیم؟ بعضی ها می گفتند شرطه های عربستان به جای کمک همسرمان به 

به مجروحان و کسانی که زیر دست و پا افتاده بودند، روی پشته آدم ها راه می رفتند و به درخواست زنده های 

 «.نیمه جانی که آب می خواستند، با لگد پاسخ می گفتند

 

هایی که عزیزی را در منا جا گذاشتند و برگشتند. آنها که از حج را خوانده اید؟ همانهای زنان برگشته مویه

روزهای آخر که وقت برگشت بود، خیلی ها حاضر نبودند همسر و فرزندشان را روی »دلشان نبود برگردند: 

شته شده ها یا ک تخت بیمارستان رها کنند و به ایران برگردند. وضع روحی آنهایی که عزیزانشان جزو مفقودین

 -هزنده یا مرد-بود، از این هم بدتر بود. خیلی هایشان اصرار داشتند که در عربستان بمانند و با عزیزشان 

 «.برگردند
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اما آنهایی که زنده ماندند و عزیزی در بیمارستان و مفقودها نداشتند هم حس ناامنی مفرط، دست و دلشان را به 

ثه منا دیگر جرات نداشتیم پایمان را از هتل بیرون بگذاریم. نمی دانستیم زنده می بعد از حاد»زیارت می لرزاند: 

مانیم یا نه. مدام به مرگ فکر می کردیم. حتی برای چند قدم دور شدن از هتل هم با همه هم اتاقی ها 

ر م که اگخداحافظی می کردیم، حاللیت می طلبیدیم و گاهی شماره و نشانی اقواممان را رد و بدل می کردی

زنده نماندیم، به آنها خبر دهند. سایه مرگ آنقدر سنگین بود که نمی گذاشت لذت زیارت را بفهمیم. سنگین 

 «.به مکه رفتیم و سنگین تر برگشتیم

 

همین تحمل اوضاع را برای ما سخت تر می کرد. هر روز که از »در فضای ناامنی، بازار شایعه داغ تر می شود: 

یم تا برای انجام اعمالمان از هتل بیرون برویم، یک شایعه جدید می شنیدیم که تشخیص خواب بیدار می شد

صحت و سقم آن برایمان راحت نبود. مثال روز بعد از سقوط جرثقیل، شنیدیم که باز هم جرثقیلی سقوط کرده 

ماجرا را  ی شد و درستیو میزبان عربستانی نگذاشته ماجرا رسانه ای شود. عکس هایی از ایران برای ما فرستاده م

از ما سوال می کردند اما خیلی از این عکس ها یا مربوط به وقایعی در دیگر نقاط دنیا بودند یا در سال های 

گذشته اتفاق افتاده و حاال دوباره از پرونده خاطرات بیرون کشیده شده بودند تا به اسم فجایع مکه دست به 

د که ترس و اضطراب زائران بیشتر می شد و هر روز ماندنشان در مکه، با دست شوند. اتفاقی که می افتاد این بو

 «.وحشت مرگ می گذشت

 

نفر در فاجعه منا( را نگرفت،  4۶4نفر در حادثه سقوط جرثقیل و  11ایرانی ) 47۵فقط جان  143۶حوادث حج 

و نه تمایلی به واگویه آنچه  هزار نفر دیگر را هم بهم ریخته است؛ آنهایی که این روزها نه می خندند ۶4روان 

 .برآنها گذشت دارند. آنها را درک کنید، دریابید؛ غم بزرگی با خود دارند

 

 منبع:خبرآنالین
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 مشاهدات یک شاهد عینی از فاجعه منا

 مجلس -سرویس: سیاسی  «

 940713080۵2 :کد خبر

 0۵:47 - 1394مهر  13دوشنبه 

مناسک حج امسال حضور داشت و از نزدیک شاهد فاجعه منا بود، پس از نماینده مردم تهران در مجلس که در 

بازگشت از این سفر به روایت فاجعه منا، وضعیت حجاج ایرانی و وظایف دولت سعودی در مقابل ایران 

 .پرداخت

بود شد این  چه دیدهوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( گفت: آنحسین طال در گفت

که کسانی که برای انجام مناسک حج و عمل به واجب دینی رفته بودند در کمال ناباوری مقابل چشم همه 

 .هایشان بریده شد و جان خود را از دست دادندنفس

تدبیری مجموعه مقامات آل سعود و برگزارکنندگان مناسک حج، ازدحام فوق العاده وی ادامه داد: به دلیل بی

دقیقه این ازدحام ادامه داشت و فشار زیادی روی مردم در کوچه  40بیش از نیم ساعت تا شدیدی رخ داد و 

نفس بکشیم و  توانستیمایجاد شد. کسانی که آنجا بودند می گفتند با فشاری که ایجاد شده بود ما حتی نمی 204

 .خواستیم خود را از آن مهلکه دور کنیمفقط می

ها و طر نشان کرد: سوال این است که این فشار چطور توسط دوربیناین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خا

هلی کوپترهایی که دائما روی سر حجاج در منا بود رویت نشد؟ در حالی که در عربستان کافی است یک 

د که آن شوکنند. حاال چطور میاعالمیه به یک عرب داده شود، دقایقی بعد نیروهای امنیتی فرد را بازداشت می

 معیت را نادیده بگیرند؟حجم ج

طال همچنین اظهار کرد: علی ایحال بستن برخی مسیرها به وسیله نیروهای نظامی باعث شد هر لحظه این جمعیت 

اضافه شود و نهایتا زائران دومینووار روی هم ریخته و عمال در فضایی چندصد متری، زوار در چهار ردیف به 

. آنچه باید گفت این است که دولت سعودی و مسئوالن برگزاری ها نشدروی هم افتادند، اما کمکی به آن

مراسم دیدند ازدحام ایجاد شد و جلوی آن را نگرفتند. این درحالی است که در مسجد الحرام و مسجدالنبی در 

 بندند برای اینکه تراکم جمعیت ایجاد نشود و یا در روضه رضوان در مدینه جمعیت بازمان نماز تمام درها را می
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بیگانه  چنینیشوند. پس مسئولین عربستانی با مدیریت جمعیت و ازدحام اینها مدیریت میپارتیشن و پرده

 .نیستند

این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: بنابراین مشکوک است که چرا در چنین جایی اهمال کردند و زمانی که 

فت و افراد به دلیل فشار به مرور جان خود را از ها کمکی که الزم بود صورت نگراین اتفاق افتاد تا ساعت

هایی برای انتقال افراد به محل واقعه آمدند در حالی که ها خالی برگشتند و تریلیدست دادند و آمبوالنس

یچ ها هدهد آنشود تعدادی هنوز زنده بودند و عالئم حیاتی چک نشد و این اتفاقات نشان میبینی میپیش

 .ها قائل نبودنددمارزشی برای جان آ

وی افزود: در این شرایط در درجه اول باید بررسی شود که چرا این ازدحام به وجود آمد و چرا جلوی آن 

گرفته نشد. در عین حال چرا پس از واقعه، نیروهای کمکی و امدادی به خوبی کار خود را انجام ندادند و 

هایی بستند و اجازه ندادند کردند و حلقهکاری نمی دیدیم که نیروهای امدادی به صحنه آمده و سردرگممی

که بدانند این افراد زنده هستند یا مرده، همه را زوار دیگر برای کمک به محل حادثه بروند و نهایتا بدون این

 .سوار کامیون کردند و بردند

در مرحله درمان این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به روند درمانی حجاج ایرانی گفت: 

ر کردند و یا درمان را به تاخیها را یا درمان نمیفهمیدند کسی ایرانی است آندیدیم که اگر میمصدومان نیز می

 .انداختندمی

طال ادامه داد: در این شرایط به لطف خدا مقام معظم رهبری به موقع و مقتدرانه نسبت به این رفتار بد 

عی زوار ایرانی را در عربستان نجات دادند و ستادهای ایرانی نیز علی رغم العمل نشان دادند و به نوعکس

توانستند با آن ارتباط مشکالت را حل و رفع کنند و زمانی که آقای های خوبی که برقرار کردند نمیارتباط

تند اما فرسید مورد استقبال مقامات سعودی قرار گردکتر هاشمی وزیر بهداشت به عربستان آمدند به نظر نمی

های مقام معظم رهبری وزیر بهداشت این کشور با آقای هاشمی تماس گرفت و درخواست پس از صحبت

چه ایران در رابطه با مصدومان و کشته شدگان خود تقاضا داشت به ای را کرد و عمال همه آنبرگزاری جلسه

 .اجرا درآمد

ر حداقل مطالبه ما این است که با توجه به اینکه نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: در حال حاض

 کشور افراد زیادی از کشور ما جان خود را در عربستان از دست دادند و برخی از اتباع کشورمان نیز در آن

امنیت  دهند یعنی مسئولیتمصدوم شدند مقامات سعودی ابتدا پاسخگو باشند چرا که وقتی به حجاج ما ویزا می
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اند. اما چطور چند هزار نفر جلوی چشم کسانی که خود را خادم مه کشورها را قبول کردهزوار و اتباع ه

 دانند در این منطقه امن الهی، جان دادند؟الحرمین می

کنیم، تصریح وی همچنین با تاکید بر اینکه حج برای ما مسافرتی توریستی نیست که بگوییم آن را تعطیل می

تامین  های آیندهب است و مقامات سعودی باید بتوانند امنیت کاملی را برای سالکرد: حج برای ما مثل نماز واج

کنند. اگر مشکالت ساختاری و امدادی وجود داشته، باید رفع و این اطمینان به کشورهای مسلمان داده شود 

های لمانان در سالشود. بنابراین باید این اطمینان ایجاد شود که مسچرا که همه امکانات از پول زوار تامین می

 .آینده می توانند با امنیت کامل به این سفر بروند

های وارد شده باید جبران و این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار کرد: در عین حال خسارت

ها این شرایط را رصد کردند، عاملین این جنایت به همه معرفی و مجازات شوند و در صورتی که همه دوربین

ور دیدند و کاری نکردند و هیچ امدادی نرساندند و هیچ کدام از این موارد برای ما قابل قبول نیست. و این چط

 .حداقل انتظار ماست

های مسلمان در عین اینکه این آمادگی را دارند که در اداره مراسم حج سهیم طال در پایان تاکید کرد: همه ملت

ها در اداره حرمین شریفین بهره گرفته شود تا این های آنتجربیات و کمکباشند این انتظار را نیز دارند که از 

مراسم به بهترین شکل اجرا شود چرا که آنچه مسلم است کعبه و مسجد الحرام فقط متعلق به عربستان نیست، 

 .آنجا متعلق به همه مسلمانان است و همگی باید در اداره آن سهیم باشند

7%A8%AF%D8%D9%87%D7%A8%D4%B8%D8۵%%9/%D940713080۵2http://isna.ir/fa/news/

-AF8%D9%87%D7%A8%D4%B8%D%-9C%DA%A8%DB%-AA8%D

-2B8%D7%A8%D%-C8%DB9%8۶%C%D8%DB9%B8%D%

7A8%D9%8۶%D9%8۵%D%-9%87D9%B8%AC%D8%D7%A8%D9%81%D% 

 

  

http://isna.ir/fa/news/94071308052/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
http://isna.ir/fa/news/94071308052/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
http://isna.ir/fa/news/94071308052/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
http://isna.ir/fa/news/94071308052/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
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 روایت یک زائر انگلیسی از حج تمتع امسال

 سعودرونمایی گاردین از تشت رسوایی آل

 گردشگری و حج -هنگی و هنری سرویس: فر «

 9407130801۶ :کد خبر

 00:2۶ - 1394مهر  13دوشنبه 

ند و را به زبان عربی فریاد بکش« نه»طور کلمه اند که اینهای جوان دستور دادهکامال مشخص بود به این پلیس»

ینی معرفی ها هیچ مسیر جایگزشد، آنمسیرهای ورودی را مسدود کنند و وقتی طبق دستورشان عمل می

شد دستورالعملی را برای بروز یک تصادف یا یک فاجعه در یک مکان مقدس کردند. به وضوح مینمی

 «.مشاهده کرد

است  ، مسلمان انگلیسی«سابرینا رزاق حسین»ها جمالتی از به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، این

ته، از نوش« گاردین»مشاهده کرده. او در یادداشتی که برای روزنامه که حج تمتع امسال و فاجعه منا را از نزدیک 

کفایتی مقامات ترین تجربیات عمرش یاد کرده و بارها بر بیترین و پراسترساین سفر به عنوان یکی از آشفته

 .سعودی در اداره این مراسم مذهبی تاکید کرده است

اسالمی را دیدم و بیشتر شاهد غفلت عربستان بودم. با من در مکه کمتر رأفت »در این یادداشت آمده است: 

رفت. اول فکر جمع شدن دو میلیون نفر در شهری کوچک برای انجام مناسک حج، انتظار کمی ناآرامی می

کردم روبرو شدن با چنین شرایطی یک فرصت است تا صبوری را که فضیلتی باارزش در دین اسالم است در 

درجه مکه، نیروهای  40بنابراین ما با امید راهی این سفر شدیم. اما دمای باالی  ترین شهر یاد بگیرم.مقدس

 .رحمانه را فراهم آوردسختگیر پلیس، هجوم جمعیت، عدم سازماندهی و فشار زیاد شرایطی بی

 

 فاجعه در منا

ه ماکن مقدسگذشتند و من شاهد تناقض فاحش میان آرامش روحی و تحقیری که از سوی نگهبانان اروزها می

کردم بودم. با پدر و مادرم راهی این سفر شدم. اطالعات کم من موجب شد باور و مسجدالحرام احساس می

کنم که چون عربستان یکی از ثروتمندترین کشورهای مسلمان جهان است، پس در سازماندهی امکانات برای 

ام؛ اما هنوز از آنچه خوشحالم که زنده ،امانجام مناسک حج هم قابلیت دارد. حاال که به انگلستان برگشته

http://media.isna.ir/content/1443694401825_khiaban 204 (3).jpg/4
http://media.isna.ir/content/1443694401825_khiaban 204 (3).jpg/4
http://media.isna.ir/content/1443694401825_khiaban 204 (3).jpg/4
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فهمم که چرا صدها نفر به کام مرگ فرو رفتند و باور کنم. کامال میام، احساس وحشت میمشاهده کرده

 «.به عنوان بهانه مورد استفاده قرار گیرد« این خواست خدا بوده»کنم که جمله نمی

های شلوغ، اما دلپذیر خوشایند با حالتی عرفانی در خیابانما شروعی »در ادامه یادداشت گاردین آمده است: 

شهر مدینه تجربه کردیم. گروه زائران انگلیسی به شکل باورنکردنی سازماندهی شدند. دیابت مادرم وضعیت 

ثابتی داشت و خوشبختانه آسم پدرم تحت تأثیر گرمای هوا قرار نگرفت. به عنوان یک زائر، یک دختر و یک 

 .روم، اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، یک شوک بودزده بودم که به مکه میخوشحال و هیجانپزشک عمومی 

ها کرد. برای همراهی کردن ویلچریوآمد به مسجدالحرام و دیگر اماکن مقدسه هم ما را آشفته میحتی رفت

اشتند داری تا زانو ارتفاع دروهایی که بدون هیچ سطح شیبها کمک کنیم تا از پیادهمجبور بودیم بارها به آن

کردند، عبور کنند. با در نظر گرفتن تعداد افرادی که ناتوانی دائمی داشتند یا شرایط سخت جسمی را تحمل می

 .کننده بوداین مسئله واقعا شوکه

هایی بود که باعث خستگی شدید و گرمازدگی بسیاری از زائران شد. با این گرما یکی از بزرگترین آزمایش

ال در مسیرهای اندکی آب آشامیدنی تعبیه شده بود. برای مثال مسیر متداول زائران که به رمی جمره اصلی ح

رت گاه به صوشد، فاقد از هرگونه منبع آب بود. تنها تعدادی از نیروهای جوان پلیس بودند که گهختم می

 «.پاشیدندزائران آب می

های ارتباطی نگهبانان و نیروهای پلیس رفتار و مهارت :نوشتدر ادامه یادداشت خود « سابرینا رزاق حسین»

ار آیند، انتظها کشور جهان به مکه میبود. با توجه به تعداد زائرانی که از ده داخل و اطراف مسجد اسفناک

ارشان تطور نبود. نه تنها زبان دیگری بلد نبودند، بلکه رفها یک زبان غیرعربی بدانند، اما اینرفت حداقل آنمی

زدند. اصال نیازی به این کار نبود و فریاد کشیدن ترین زائران هم فریاد میپرخاشگرانه بود و حتی بر سر آرام

طور حرف نزده پیش از این هرگز کسی با من یا والدینم این .شد طرف مقابل مورد تحقیر واقع شودباعث می

 .بود

 فاجعه در منا

ند و را به زبان عربی فریاد بکش« نه»طور کلمه اند که اینوان دستور دادههای جکامال مشخص بود به این پلیس

ها هیچ مسیر جایگزینی معرفی شد، آنمسیرهای ورودی را مسدود کنند و وقتی طبق دستورشان عمل می

شد دستورالعملی را برای بروز یک تصادف یا یک فاجعه در یک مکان مقدس کردند. به وضوح مینمی

 .مشاهده کرد
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ها راه را بر ما بستند و گفتند که تا زمان ما در مسجد بودیم که آن :گاردین به نقل از این مسلمان انگلیسی نوشت

توانیم آنجا را ترک کنیم. فشار فیزیکی صدها تن که پشت سر ما اتمام نماز که یک ساعت و نیم بعد بود، نمی

ها شد. من ابتدا مودبانه از آنآشفتگی و شلوغی می زیاد بود و باعث افزایش العادهجمع شده بودند، فوق

ها التماس کردم که اجازه دهند ما خارج شویم، چون داروهای دیابت مادرم درخواست کردم و سپس به نگهبان

دا کرد. وقتی باالخره یک زائر را پیمان نزدیک مسجد بود. قند خون او افتاده بود، اما انگار فرقی هم نمیدر هتل

هایمان را برایشان ترجمه کند، باز هم از خروج ما جلوگیری شد. سرانجام من به گریه افتادم و که حرف کردیم

 .بود« ه بمیرهبمیره ک»پاسخ من شانه باال انداختنی بود که معنایش « اگر او همین جا بیفتد و بمیرد چه؟»پرسیدم: 

عد از استیصال خود درباره یکی از تجربیاتش ، تاجر اهل منچستر که در تور ما بود، چند روز ب«آیشا خان»

رغم حال بدش، موانع برداشته شود و همسرش به سوی او بیاید. او دادند علیگفت. زمانی که مأموران اجازه نمی

که به همسرش کمک کنند تا با آمبوالنس تماس بگیرد، دور هم افتد. اما نگهبانان به جای اینروی زمین می

حالی تمام از یک سو به سوی دیگر کرد که همسرش با پریشانخندند. او برایم تعریف میشوند و میجمع می

 «.کرده استدویده و تقاضای کمک میمی

در واقع دسترسی به آمبوالنس هم یک مسئله دیگر بود. »خوانیم: در ادامه یادداشت تلخ این نویسنده مسلمان می

ای برای حرکت یا سبقت نداشتند. ر کرده بودند و هیچ اجازههایی را دیدم که در ترافیک گیمن آمبوالنس

ار رسید دچتعدادی از زائران و دکترها دور یک خانمی جمع شده بودند که روی زمین افتاده بود و به نظر می

ا حتی اند، امها رسیدهاصطالح پیراپزشککننده بود وقتی که بهسکته قلبی شده است. واقعا خشمگین

. نگران حال زن شدمها بگوییم چه اتفاقی افتاده. من تقریبا داشتم از عقب سوار آمبوالنس میبه آنگذاشتند نمی

ها ما را دور کردند و تعدادی از اعضای خانواده شد. آنبیچاره بودم، چون هیچ تجهیزات پزشکی آنجا دیده نمی

 .کجا رفته استاو گریان در خیابان رها شدند، بدون اینکه بدانند حتی آمبوالنس به 

زای دیگری شبیه به این را روایت کنم. اما اصرار برخی توانم تجربیات استرسمن هم مثل بسیاری از زائران می

 کنم. من بر ایناند مرگ صدها نفر نشانی از اراده خداوند و اتفاقی ناگزیر است را اصال قبول نمیکه مدعی

توانی با استفاده از ابزاری که در دست داری هر کاری انجام می باورم که اسالم بر پایه عقل بنا شده است: تو

 .توانی اراده خداوند را بهانه قرار دهیدهی تا از بروز یک موقعیت بد جلوگیری کنی. تو نمی

یابد. یکُندی بهبود م گفتند که چقدر شرایط بهبرخی از مردم که پیش از این سفر حج را انجام داده بودند، می

ند تا از کنسعودی از صدور ویزا برای زائرانی که طی پنج سال گذشته راهی این سفر شدند امتناع میمقامات 

وساز سنگینی در مسجدالحرام در حال انجام است. )این کار هم غیرمستقیم شلوغی جلوگیری کنند. ساخت
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د تغییرات اساسی مور ها سقوط کرد( اماموجب مرگ صدها نفر در ماه گذشته شد، زمانی که یکی از جرثقیل

 .نیاز است

 فاجعه در منا

بخش عظیمی از مدیریت ضعیف مراسم حج  :در ادامه این مطلب نوشته است« رزاق حسین»به گزارش گاردین، 

گیری ناشی از کارکرد واقعی دولت عربستان سعودی است. مسووالن اماکن متبرکه به وضوح اجازه تصمیم

شود. رفتار می VIP شان مثل میهمانانبا اعضای خانواده سلطنتی و میهمانان مستقالنه را ندارند، در حالی که

 .ای وجود ندارد تا مقامات وادار شوند یک سیستم عملی و ایمن را به کار گیرندبنابراین هیچ انگیزه

مچنین مهم را ندیدم و ه من در مکه مسلمانان را دیدم، اما اسالم واقعی را مشاهده نکردم. من مهربانی میزبان

خواهم که این مسائل را تنها به عنوان بخشی بودن رفاه حال زائران از نگاه آنها. من از تمام مسلمانان و زائران می

از یک چالش یا تجربه حج خود نپذیرند، بلکه صدایشان را بلند کنند. به اعضای پارلمان کشور خود نامه 

راز های اجتماعی خود استفاده کنند تا خشم خود را ابو از گروهبنویسید، به شورای مسلمانان بریتانیا بنویسید 

 .المللی در حال بلند شدن است، بپیوندندکنند و به فریادی که در ابعاد بین

د و به ها را به خطر بیاندازها کمک کند، نه اینکه زندگیزیارت قرار است به روشنگری و تغییر زندگی انسان

 ...ها پایان دهدآن

C%8%DB7%A8%D9%8۵%D9%8۶%D9%88%D1%B8%/%D07130801۶94http://isna.ir/fa/news/

-2B8%D7%A8%D%-9%8۶C%D8%AF%DB8%D1%B8%D7%A8%DA%AF%D%-C8%DB

-C8%C%DB8%DB7%A8%D9%88%D3%B8%D1%B8%D%-AA8%D4%B8%AA%D8%D%

AF8%D9%88%D9%B8%D3%B8%D%-9%84D2%A8%D% 

 

 

  

http://isna.ir/fa/news/94071308016/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://isna.ir/fa/news/94071308016/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://isna.ir/fa/news/94071308016/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://isna.ir/fa/news/94071308016/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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 دشدر مراسم بزرگداشت قربانیان فاجعه منا در گچساران عنوان 

ود سعخوار آلسعود با روحانی اهل سنت ایرانی در فاجعه منا/پادشاه شرابروایتی از وحشیگری نیروهای آل

 نامدالحرمین میخود را خادم

عسکر صحبت کرد به نقل از یک روحانی سنی االسالم قاضیای که حجتامام جمعه گچساران گفت: در جلسه

تصور مردن این روحانی سنی وی را در گونی کرده بودند و وقتی با تکان ها به ایرانی عنوان کرد که عربستانی

 کنند.شوند با گفتن اینکه او ایرانی است و بگذارید بمیرد رهایش میخوردن وی مواجه می

عدازظهر امروز در مراسم ترحیم اهلل حجازی باالسالم سید امیناز گچساران، حجت خبرگزاری فارس به گزارش

قربانیان فاجعه منا که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی گچساران برگزار شد، اظهار کرد: حادثه منا 

 ای تلخ و ناگوار بود که ایران اسالمی را به عزا و ماتمی بزرگ فرو برد.حادثه

هزار نفر در این  4نسوز عبور کرد زیر جان افزون بر توان به سادگی از این حادثه بزرگ و جاوی افزود: نمی

 حادثه آن هم در خانه خدا از دست رفته است.

مچنین تدبیری هکفایتی و بیامام جمعه گچساران تصریح کرد: بدون شک و تردید حادثه منا نشانگر بی

 سعود است.تفاوتی نسبت به جان و حقوق مسلمانان توسط آلبی

وال که آیا اهل سعود مسلمان هستند یا نه، گفت: وقتی آنها برای پیامبر)ص( حرمت قائل حجازی با طرح این سئ

 گیرند، قطعا مسلمان نیستند.کنند و در مسائل از قرآن اشکال مینبوده، آیات قرآن را تحریف می

 حرمت است، مسلمان است؟وی ادامه داد: آیا کسی که اعتقاد دارد نعوذباهلل پیامبر)ص( بی

 بیان کرد: با این مسائل دست دشمن از دنیای مسلمانان درآمده است. حجازی

امام جمعه گچساران اظهار داشت: آنها به راحتی با بستن راه بر حجاج آنها را قربانی کردند و بعد افراد مختلفی 

 را در این قضیه مقصر اعالم کردند.

ار شک و تردید هستند که این اتفاق عمدی ها دچحجازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بعضی

یا غیر عمدی بوده است، گفت: وقتی جمعیتی چند میلیونی را از خیابان بیست متری که جلوی آن مسدود بوده و 

 اندازد.درجه رسیده عبور دهند، هر انسان عاقلی را به تفکر تعمدی بودن این حادثه می ۶0گرمای هوا نیز به 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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ا نفر برای هحرمت کردن میلیوناه بر مسلمانان جهان به خاطر عبور ولیعهد عربستان و بیوی افزود: آیا بستن ر

 حضور ولیعهد عربستان سهوی است؟

پاشی بر حجاج امام جمعه گچساران با بیان اینکه بسیاری از قربانیان از تشنگی به شهادت رسیدند، افزود: اگر آب

ت شد، چراکه بسیاری از آنها بر اثر خفگی و تشنگی از دسمیشدگان بسیار کمتر گرفت آمار کشتهصورت می

 رفتند.

امام جمعه گچساران، نبود امدادگر و بستن راه بر امدادگران ایرانی را تعمدی خواند و گفت: آیا این اقدام 

 کند؟غیرعمدی است چه عقل سلیمی این موضوع را قبول می

تی، لبخند تفاوحال جان دادن هستند و سربازان عربستانی با بیحجازی افزود: اینکه حجاج در این فاجعه تلخ در 

 و شوخی کردن با همدیگر در حال سیگار کشیدن هستند، عمدی نیست؟

عسکر صحبت کرد به نقل از االسالم قاضیای که حجتوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در جلسه

صور مردن این روحانی سنی وی را در گونی کرده ها به تیک روحانی سنی ایرانی عنوان کرد که عربستانی

شوند با گفتن اینکه او ایرانی است و بگذارید بمیرد رهایش بودند و وقتی با تکان خوردن وی مواجه می

 کنند.می

حجازی ادامه داد: این روحانی سنی ایرانی که راوی این موضوع بود اظهار کرد که با زحمت خود را از درون 

 رده و نجات دادم.گونی بیرون آو

صریح کردند، تامام جمعه گچساران با بیان اینکه در مدتی که ما آنجا بودیم مثل اسیر و برده با ما برخورد می

ران خوار دیگای ذلیل که جیرهکرد: برخی از خاطرات ما در مکه بسیار تلخ هستند و امروز مکه به دست عده

 شود.هستند اداره می

ا هیچ استقاللی ندارند و این افراد اگر قصد سلطه و چیرگی بر ایران اسالمی را داشته حجازی ادامه داد: آنه

 باشند، بسیار مضحک بوده، چراکه ما تحت سلطه آمریکا و هیچ قدرتی قرار نگرفتیم؛ آنها که عددی نیستند.

اید ران اسالمی و جهان بوی بیان کرد: این فاجعه خونین باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و مردم مسلمان ای

 تالش کنند تا مکه و مدینه از دست کفار رهایی پیدا کند.
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آوری اجساد حجاج قربانی شده، افزود: بعد از این حجازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جمع

یک  نها در حقکردند این کار نه در تآوری میها جنازه حجاج را با لودر جمعبرانگیز عربستانیاتفاق تأسف

 مسلمان گناه و فاجعه است بلکه در حق هر انسانی ظلم است.

ها آنها را وادار به پذیرش امام جمعه گچساران در پایان با بیان اینکه هشدار مقام معظم رهبری به عربستانی

ادشاه در حالی که پهای دشمنان هستند، دهنده اوامر و نقشهها انجامهای ایران کرد، توضیح داد: عربستانیخواسته

 اند.الحرمین نامیدهخورد؛ اینها خود را خادمآنها در مألعام شراب می
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 های سعودی با حجاجروایتی دردناک از رفتار وحشیانه شرطه

در فاجعه منا مأموران سعودی با لگد، حجاج زنده را از مرده تشخیص می دادند و در بیمارستان نیز با آزار 

 .ایرانی، عقده گشایی می کردندمجروحان 

به گزارش جبهه جهانی مستضعفین به نقل از مشرق، حجت االسالم والمسلمین سید کاظم مدرسی یزدی، از 

شاهدان عینی فاجعه منا در ایام حج امسال، درباره ابعاد این فاجعه دردناک و مصیبت بار، گفت: گرچه فاجعه منا 

آن یک حادثه و فاجعه کامال عمدی بود. ایرانی ها در جمرات از سه مسیر ابتدای آن عمدی نبود، اما استمرار 

تردد می کردند که یک مسیر آن سایه بود و در آن ازدحام جمعیت بیشتر بود و منتهی می شد به طبقات فوقانی 

ت متر که به طرف جمرا1۵که ایرانیان از آن کمتر استفاده می کردند، یک مسیر هم مسیر عریض است در حد 

 .است که به آن سوق العرب می گویند و یک خیابان هم با عرض کمتر نیز وجود دارد

 

یزد در ادامه افزود: متاسفانه در حج امسال مسیر عریض سوق العرب ازدحام زیادی « مصلی»تولیت مدرسه علمیه 

جود داشت که بود که یکی از علل این ازدحام جمعیت عدم جمع آوری زباله های زیادی که در این مسیر و

همین از عرض این مسیر کاسته بود. در نزدیک رمی جمرات بودیم که راه بر حجاج بسته شد و جمعیت فشرده 

ساعت معطلی و  3و در این شرایط آفتاب سوزان و هوای گرم مزید بر علت شد و توان را از حجاج گرفت و 

 .ازدحام جمعیت باعث بدحالی حجاج شد

 

لمیه استان یزد تاکید کرد: با تشدید شرایط اسفناک در این مسیر و غلبه عطش و نایب رئیس شورای حوزه ع

 .تشنگی، نهایتا جمع زیادی از حجاج جان خود را از دست دادند

 

وی یادآور شد: امسال خلوت ترین سال در حج بود، چرا که معموال هرساله سه میلیون نفر در حج شرکت می 

 .ن نفر به حج آمده بودندجت االسالم والمسلمین سید کاظم مدرسی یزدیمیلیو 2کنند، اما امسال کمتر از 

 

حجت االسالم والمسلمین مدرسی یزدی تصریح کرد: ایرانیان از همان زمان ورود به عربستان با وجود مأموران 

امی ظسعودی احساس امنیت نداشتند و با بازرسی سخت و خالف قاعده روبه رو بودند و در مدینه نیز نیروهای ن

عربستان برای زائران موانع متعددی را ایجاد کرده بودند. در منا و عرفات نیروهای نظامی جوان و کم تجربه را 

بکار گرفته بودند که در مدینه این طور نبود. مأموران سعودی تنها بطری های آب را باز کرده و آب را به 

تقاضای نوشیدن آب داشت، جواب آن ها تنها یک صورت مردم می پاشیدند و اگر کسی در این میان از آن ها 
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 .«ممنوع»کلمه بود 

 

نایب رئیس شورای حوزه علمیه یزد در ادامه با تاکید بر این که خشونت جزء ذات سعودی ها است، گفت: 

سعودی ها چنان جو پلیسی را در ایام حج ایجاد کرده بودند که ملت ها با یکدیگر توان تماس و مراوده ای 

 .باشندنداشته 

 

یزد به رفتارهای غیرانسانی ماموران سعودی با حجاج اشاره کرد و یادآور شد: در « مصلی»تولیت مدرسه علمیه 

فاجعه منا مأموران سعودی با لگد، حجاج زنده را از مرده تشخیص می دادند و در بیمارستان نیز با آزار 

 .مجروحان ایرانی عقده گشایی می کردند

 

ابعاد گوناگون این حادثه باید مورد بررسی قرار گیرد، ابراز داشت: این فاجعه ابتدا باید از لحاظ وی با بیان اینکه 

حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و ابعاد سیاسی این موضوع به خوبی تشریح شود، از لحاظ فضای هنری نیز باید 

 .ا عبادی دانستاین فاجعه مورد توجه قرار گیرد، زیرا خود حج و این فاجعه را نباید صرف

 

حجت االسالم و المسلمین مدرسی یزدی ادامه داد: یکی از بزرگترین خسارت هایی که عربستان با این جریان به 

اسالم زد، القاء خشونت طلبی مسلمانان و عدم امکان برنامه ریزی مسلمانان برای مدیریت جمعیت دو میلیونی 

 .است

 

هبری در تهدید عربستان، تاکید کرد: اقتدار باید از جانب جمهوری وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم ر

اسالمی ایران کامال مشهود باشد و رهبر معظم انقالب در راستای بینش عمیق خود اقتدار نظام را به رخ جهانیان 

 .کشاندند و همین موضوع تأثیر محسوسی بر مواضع طرف سعودی داشت

 

بیان این که جان مسلمانان و ایرانیان باید حفظ شود، تصریح کرد: عزت ایرانی استاد حوزه علمیه یزد در ادامه با 

نباید در هیچ جای جهان مورد خدشه قرار گیرد و دولت باید اقتدار و صالبت ایران را به رخ کشورهای دیگر 

 .بکشاند، تا امنیت روانی، جانی و اخالقی مردم در خارج از کشور تامین شود

 

حوزه علمیه استان یزد در پایان تاکید کرد: با وجود موذی گری های متعدد سعودی ها، نایب رئیس شورای 

  .انتظار مردم برای برخورد قاطع دولت در این خصوص انتظار به حقی است
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 منی؛ در گمشده حاجیان های خانواده از الجزایری روزنامه یک گزارش

آیند، وضعیت های بغرنج و ناآرام روحی  نگرانی های پایان نیافتنی ، تلفن های همراهی که مدام به صدا در می

وضعیت دهها خانواده ” الخبر“و آرروزهایی که هر روز هزار بار مرده و زنده می شوند.روزنامه الجزایری 

 […] الجزایری که تماسشان با حاجی های خود در عربستان پس از حادثه منا قطع شده است را

که مدام به صدا در می آیند، وضعیت های بغرنج و ناآرام روحی  نگرانی های پایان نیافتنی ، تلفن های همراهی

وضعیت دهها خانواده ” الخبر“و آرروزهایی که هر روز هزار بار مرده و زنده می شوند.روزنامه الجزایری 

الجزایری که تماسشان با حاجی های خود در عربستان پس از حادثه منا قطع شده است را این گونه توصیف می 

 .کند

گزارش سرویس بین الملل رهیاب،نگرانی های پایان نیافتنی ، تلفن های همراهی که مدام به صدا در می آیند،  به

زایری الج روزنامه.شوند می زنده و مرده بار هزار روز هر که آرروزهایی و روحی ناآرام  وضعیت های بغرنج و

 عقط منا حادثه از پس عربستان در خود های حاجی با تماسشان که الجزایری خانواده دهها  وضعیت  ”الخبر“

 .کند می توصیف گونه این را است شده

 علی” از روز صبح روز عید تا امروز یکبار هم با آرامش نخوابیدیم و ما در انتظار هرگونه خبری از پدرم  ”

 به نتیجه ایهستیم، هیچ راهی نمانده که برای خبر گرفتن از وی امتحان نکرده باشیم اما باز هم ” دراعو

این سخنان الیاس درعو پسر یکی از مفقودین الجزایر در عربستان است که از وضعیت هر روز ” نرسیدیم.

خانواده اش پس از شنیدن خبر حادثه منی می گوید. تالشهای خانواده دراعو در خبر گرفتن از پدر و مادر 

همسرش در این حادثه گم شده و تاکنون خبری خانواده روز دوم عید نتیجه بخش بود اما مادرشان خبر داد که 

 .از وی ندارد

 با امید زنده هستیم

هنوز امیدواریم که پدرمان زنده باشد، مادرم تمام بیمارستانها و محل های نگهداری اجساد را “هشام می گوید : 

بین دفتر حج و الیاس و برادرانش روز های خود را در رفت و آمد ” جستجو کرده اما بدون نتیجه بوده است.

عمره شهر خود و دفتر ملی گردشگری و مسافرت که والدینشان از طریق آنها به عربستان رفته بودند می گذرانند 

 ”.واقعا شگفت زده هستیم چرا که آنها حتی می گفتند که از مفقود شدن وی هیچ اطالعی ندارند:” 

ی در فیسبوک، تویتر، وایبر و رسانه های اجتماعی الیاس درست همانند دهها خانواده الجزایری نشانه های امید

یافته است. برخی از فعاالن اجتماعی با راه اندازی صفحاتی در این شبکه ها در پیدا کردن گمشده های حادثه 

http://andimeshkjavan.ir/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87/
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گمشدگان الجزایری “)  201۵مفقودین جزائریین حج ” منا همکاری می کنند که یکی از این صفحه ها با نام 

 .که بیش از دوازده هزار مخاطب دارد (می باشد 201۵حج 

عکس پدرم را در فیسبوک و دیگر شبکه ها منتشر کردم و دائما با داوطلبان الجزایری که در “الیاس می گوید : 

عربستان هستند تماس دارم شاید نشانی از پدرم بیابند. بسیاری از خانواده ها گمشده خود را اینگونه پیدا کردند. 

تنها روش مفید است، این داوطلبان شماره های خود را در معرض عموم گذاشته اند و به  باور کنید که این

 در و  تماسهای ما پاسخ می دهند در حالی که دستگاههای رسمی و دولتی الجزایر تمام امیدهای مارا نامید کرده

 ”.بستند رویمان به را

تانها کرده اند و با انتشار تصاویر مجروحان در بیمارساین فعالیتها در شبکه های اجتماعی انتشار گسترده ای پیدا 

و متوفیان و اسم بیمارستانها به خانواده ها کمک می کنند تا حاجیان خود را شناسایی کنند.با الیاس در حالیکه با 

مادرش تماس می گرفت خداحافظی کردیم؛ او هر نیم ساعت با مادرش تماس می گیرد تا شاید خبر خوشی از 

 .شنود و همانگونه با هم که از کشور خارج شدند هر دو با هم بازگردندمادرش ب

 تناقض در اخبار ما را عذاب می دهد

چندان متفاوت نیست. پدر خانواده علیرغم ناتوانی سوار ” المدیه” در شهر” موسی سویهل“وضعیت در خانواده 

منا هیچ اثری از وی یافت نشد. خانواده  برروی ویلچر برای ادای مناسک حج به عربستان رفت اما پس از واقعه

وی از هیچ راهی برای یافتن وی ناامید نشده اند اما هنوز خبر خوشی وجود ندارد و اخبار ضد و نقیض نگرانی 

آنها را بیشتر کرده است. داماد موسی می گوید که تمام اطالعات ما از وی این است که پس از واقعه منا هیچ 

فرزند وی در وضعیت روحی بدی قرار دارند چرا که همراهان وی در سفر حج روز  اثری از وی نیست، پنج

گذشته بازگشتند و پدرشان نه در بین زنده ها و نه فوت شده ها نیست. عکس موسی نیز در شبکه های اجتماعی 

 .ندنشاتا خبر امیدوار کننده ای لبخند را بار دیگر بر لبان خانواده وی ب منتظرند همگی و  منتشر شده

 هنوز منتظریم

نیز همین رنج و غم را تجربه می کنند. ناامیدی از دفتر حج و ” معسکر“در شهر ” الویسی محمد حسین“خانواده 

عمره وزارت امور خارجه الجزایر و نبود اطالعات مفید درباره پدر خانواده آنها را مجبور کرد تا عکس وی را 

 ز زیر آن درج کنند تا شاید کسی اطالعی از وی داشته باشد. برادر اودر فیسبوک منتشر کنند و شماره تلفنی نی

وضعیت خانواده او غیرقابل توصیف است،زندگیشان از اولین روز عید تا حاال به شدت بهم ریخته، ” می گوید:
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ه نآنها نه مطمئنند که وی فوت کرده که برایش عزاداری کنند و نه می دانند که زنده مانده. ما منتظر هرگو

 ”.خبری هستیم که ما را از بالتکلیفی در آورد و دعا می کنیم که این خبر زنده بودن وی باشد

 عزاداری امیدوارانه

پس از آنکه خبر فوت پسرش نورالدین در این حادثه از طرف یکی از حجاج به آنها داده ” دقداقی “اما خانواده 

رعموی نورالدین می گوید که خانواده اش تا آخرین شد در خانه اش مجلس عزاداری برگزاری کرده است. .پس

 آنها هب حجاج از یکی طرف از وی فوت خبر آنکه از قبل و بودند وی از ای کننده وار امید خبر منتظر  لحظات

ی امتحان کردند اما از طرفغ منابع رسمی به هیچ نتیجه ای و از ای نشانه هرگونه برای را راهها تمام شود داده

درصد باور کردیم و عزاداری برگزار کردیم اما هنوز  9۵خبر فوت وی را به میزان :” وی می گوید نرسیدند. 

 ”.امیدواریم که آینده خبر نوید بخشی از زنده بودن وی به ما بدهد

 !فیسبوک جایگزین وزارت امور خارجه و دفتر حج

از  س با حجاج خود را بعد از واقعه منیسایت فیسبوک به تنها مرجع بسیار از خانواده هایی تبدیل شده که تما

دست دادهاند؛ بطوریکه بسیاری از آنها موفق شدند تا پس از منتشر کردن تصویرشان با عزیزان خود در عربستان 

تماس برقرار کنند. این صفحه ها در کنار اخبار شادی بخشی که برای برخی از خانواده ها به ارمغان آورده 

 .نیز برای برخی خانواده ها مبنی بر فوت حجاج شان در منی به همراه داشته استخبرهای نارحت کننده ای 
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 :عنوان یکی از شاهدان فاجعه مناحدائق به

 هاستمدیریت حج لباس گشادی بر قامت سعودی

 دین و اندیشه -سرویس: معارف و حقوق  «

 94071308۵30 :کد خبر

 14:13 - 1394مهر  13دوشنبه 

سعود در مدیریت مراسم حج عنوان بنیاد مهدی موعود)عج( فارس عامل اصلی فاجعه منا را ناتوانی آلمدیرعامل 

 .سعود، ارتباطی با مناسک حج ندارددرایتی و نااهلی آلکفایتی و بیو اضافه کرد: بی

ه خود ق کرضا حدائاالسالم علیبه گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(، منطقه فارس، حجت

یکی از زائران حج امسال بود در مراسم بزرگداشت قربانیان فاجعه منا، گفت: همانطور که اندیشمندان اسالم 

ای تشکیل شود و این بحران را رصد کند و اداره امور حج باید به صورت اند باید برای این مسئله کمیتهگفته

 .هاستلباس گشادی بر قامت سعودی اشتراکی توسط جهان اسالم صورت گیرد چراکه مدیریت حج

های ناشایست دشمنان در این زمینه که از روی وی گفت: حج نماد اسالم است، لذا باید مراقب باشیم تا سخن

 .شود، اصل مناسک حج را زیر سوال نبردعناد بیان می

ن با ن آل سعود بود که معلت بروز این واقعه خودخواهی، منیت، غرور و تکبر خاندا»که حدائق با تأکید بر این

گفت: ولیعهد دوم با اینکه محرم نبود اول صبح با گروهی از محافظان و یک هیئت عالی « چشمان خود دیدم

 .رفتندرتبه سلطنتی برای رمی جمره آمد در حالی که همه حجاج از سرزمین منا به سمت جمرات می

رسانی نشده بود که نباید بیایند در حالی که ج اطالعمدیرعامل بنیاد مهدی موعود)عج( فارس ادامه داد: به حجا

های اصلی را مسدود کردند و منتهی کردند به این خیابانی که اتفاق افتاد و جمعیت در این دو خیابان از خیابان

 .ها را بستند و هزاران نفر در این خیابان گیر افتاده بودندخیابان متمرکز و متراکم شد و تمام راه

 توانستند دست خود را باال بیاورند اما در اوجکرد: صحنه بسیار سخت و تلخی بود و افراد حتی نمیوی اضافه 

ها ادعا ورزی اینجا بود و اینازدحام جمعیت هیچ اقدامی از سوی دولت عربستان صورت نگرفت و غرض

 ها کجاست؟ایم اما این دوربینکردند صدها دوربین مدار بسته در منا نصب کردهمی

 ۵0ها در این خیابان و در دمای باالی اهلل و این حاجیان محرم ساعتحجاج مهاجر الی»که حدائق با یادآوری این

خارج  ها را باز نکردند تا اینهاگفت: راه« درجه و تشنگی گرفتار شدند و در نتیجه یکی یکی از هوش رفتند
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ر و برای کمک آمدند نیز راه ندادند در نتیجه اجساد ب شوند و حتی به هیئتی از ایرانیان که لباس احرام پوشیدند

 .روی هم تلنبار شدند

وی در بخشی از سخنان خود گفت: اگرچه برای ما بازماندگان، این مسئله واقعه تلخی است، اما آن روی سکه 

ر یکی دبرای عزیزانی که به محضر خدا رفتند، بسیار خوب است زیرا طبق احادیث و روایات اسالمی اگر کسی 

ن گیرد. ایشود و نه مورد حساب قرار میاز دو حرم مکه یا مدینه از دنیا برود، بعد از رفتن نه به او تعرض می

 .افراد در حال انجام مناسک حج به لقای الهی واصل شدند لذا دارای احترام زیادی هستند

ها یم دو چیز را برای موفقیت انسانحدائق با اشاره به برخی از آیات قرآن، عنوان کرد: خداوند در قرآن کر

 .برد یکی ایمان و دیگری عمل صالح که باید این دو در کنار یکدیگر باشدآل نام میجهت زندگی ایده

ت: گف« در خانه خدا عزت به سواد و نژاد نیست»که مدیرعامل بنیاد مهدی موعود)عج( فارس با تأکید بر این

رب ها و عی و ماهواره باب آن گذاشته شده است این است که قومیتهایی که در فضای مجازیکی از شیطنت

 .و عجم را در مقابل هم گذاشتند که این درست نیست

وی با قرائت این آیه قرآن کریم که هر کسی باتقواتر است نزد خدا محبوبتر است، گفت: بعد از وقوع فاجعه 

ه های داغدار برای رسیدن ببتواند از احساسات خانواده کند تاهای فراوانی را ایجاد میمنا، اکنون دشمن شیطنت

گرایی استفاده کند در حالی که اسالم قومیت واحدی است و یک قوم، ملت و اهداف خود و همچنین قومیت

ملیت است و ما کار غلط، عنادگونه و مغرضانه آل سعود و دشمنان حقیقت و فضیلت را به حساب قبیله عرب 

 .اب عامه مردم از دولت جداستگذاریم زیرا حسنمی

حدائق تأکید کرد: اشتباه یک قوم و برخی از مردم که در مدیریت، تدبیر و اداره حج ضعیف و عاجزند، 

 .جداست و در این راستا باید مسئله حج توسط هیئت عالی رتبه کشورهای اسالمی مدیریت شود

د که اصل حج و ارزش حضور در اماکن مقدسه دیدگان رضایت نخواهند داگاه داغهیچ»که وی با بیان این

گفت: اگر مقبر مطهر حضرت رسول)ص( و خانه خدا در عربستان نبود، چه کسی « الشعاع قرار گیردتحت

 رفت؟بدانجا می

چه  شود مبنی بر اینکه حج برایهای اجتماعی بیان میحدائق همچنین، به یکی از شبهاتی که اخیراً در شبکه

ها داد و حج کمک به فقراست، گفت: پخش تمام این های خود را به عربچرا باید پول شود وبرگزار می

 .خواهند از این فاجعه سوء استفاده کنندهای یهود، صهیونیست و شیطان صفتانی که میشبهات، توطئه
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واهد خمی نشیند و از همین وضعیت هماین مدرس حوزه و دانشگاه عنوان کرد: مسلماً دشمن هیچگاه بیکار نمی

ها سوء استفاده کند که حاجی شما فقیر محله شما و دختر دم بخت است در حالی که حج مسیری است که انسان

 ها به وظایف خود بهتر عمل کنند و در حقیقت کسانی که حجشود که انسانرساند و سبب میرا به کمال می

 .کنندگزارند، با خدا معامله میمی

ت: چه زمانی و گف« نها متدینانی هستند که حج گزارده و همیشه در امور خیر پیشگام هستندت»که وی با بیان این

دین به کمیته امداد و یا فقرا کمک کند؟ در حالی که در کجا مشاهده شده است که یک انسان الییک و بی

 .همیشه خیران از متدینان هستند

یم کن کنیم باید مردم را راغب به حج کنفقر را ریشه خواهیمحدائق، سفر حج را فقرزدا دانست و گفت: اگر می

کند چرا که محرم در احرام حتی از برخی کند و اخالقیات را به انسان یادآوری میزیرا حج انسان را متحول می

فرماید خوش رفتاری، نوع پوشد چه برسد به حرام و در این راستا امام صادق)ع( نیز میها هم چشم میاز حالل

 .و مهرورزی از برکات حج است دوستی
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 گرجی؛های فاجعه منا از زبان مسعود سیاحناگفته

 نفر توانی برای ماندن نگذاشت/ پاسخ به برخی شایعات + فیلم ۲٠نفر از  ۵فقدان 

یان بهای قرآنی: یکی از بازماندگان حادثه منا که تا چندین بار تا یک قدمی مرگ نیز رفته است به گروه فعالیت

 .های این فاجعه بزرگ پرداخته استبرخی ناگفته

های روز از فاجعه منا، هنوز هم ناگفته 10، با گذشت بیش از المللی قرآن)ایکنا(خبرگزاری بین به گزارش

کم است، مسعود سیاح ها زمان برای بازگو کردن آن هم زیادی در مورد این حادثه وجود دارد که ساعت

یکی از اعضای کاروان قرآنی اعزامی به حج است که در این فاجعه چندین بار تا یک قدمی مرگ  گرجی،

رفته، اما هر بار نیرویی درونی، وی را به تالش برای زنده ماندن تشویق کرده است، هنوز هم در حال و هوای 

 گوید، از هرکه بهتی که در لحن کالمش وجود دارد میاش بلفاجعه منا است، این را نه تنها پیراهن مشکی

 .کندتالشی برای نشان دادن عمق این فاجعه فروگذار نمی

دهد و گاهی هم که کلمات یارای گفتن و همراه شدن را ندارند، قطره برخی جاها کلمات این عمق را نشان می

اها هم آید، برخی جدارد به کمکش میاشکی و بغضی در گلو که خیال شکسته شدن و تبدیل به هق هق را ن

شود برای تمرکز بر عمق فاجعه و کاویدن زوایای پنهان ماجرا، سکوتی که چندین بار در طول سکوت راهی می

شود. شرایط بسیار سختی را تحمل کرده است، با محسن حاجی وگوی دو ساعته بر فضا حاکم میاین گفت

ترین لحظاتی که در این مدت گذارنده بوده است و یکی از سخت حسنی کارگر و حسن دانش در مکه هم اتاق

 .است جمع کردن وسایل این دو قاری به عروج رفته بوده است

های دو ساعته مسعود سیاح گرجی با خبرنگار ایکنا است که در آن سعی شده وگوی زیر، حاصل صحبتگفت

 .است تا زوایای دیگری از این فاجعه را باز کند

یه وگو بیشتر تکخواهیم در این گفتهای بسیار زیادی در مورد فاجعه منا زده شده است، میت حرفدر این مد

 شد که این اتفاق به وقوع نپیوندد؟های حادثه منا، در آن روز چه اتفاقی افتاد؟ آیا اصالً میشود بر ناگفته

عه، روز فاجعه و بعد از آن های خودم را به سه بخش قبل از فاجوگو صحبتمن دوست دارم در این گفت

شهریور ماه با حسن دانش از تهران به سمت جده عازم  12بپردازم. قبل از فاجعه و قبل از رفتن به عرفات، روز 

 .شدیم و از آنجا نیز به مکه رفتیم

 یعنی کل اعضای کاروان با هم به عربستان اعزام نشدید؟

و برخی هم به مکه، گروهی که به مکه رفتند و من نیز جزء آن  نه؛ جدا از هم اعزام شدیم، برخی به مدینه رفتند

شهریور اعزام  14گروه بودم، محسن حاجی حسنی کارگر، ایزدپناهی، محمدرضا تقانی و تبسم چهره نیز روز 

http://www.iqna.ir/fa
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 .به من سپرده شده بود« فرداطهری»های مکه توسط شدند. مدیریت برنامه

 فرد مدینه قبل بودند؟خود آقای اطهری

 .نفر دیگر از قاریان مدینه بودند 9ایشان به همراه گروه تواشیح و هشت یا  بله

ها را با قوت و با من، حسن دانش و محسن حاجی حسنی کارگر هم اتاق بودیم، جو بسیار خوبی بود، برنامه

فت. ما سه نفر ردادیم. با هم بسیار انس گرفته بودیم و همه چیز بر وفق مراد پیش مینشاط بسیار خوبی انجام می

 .اکثر اوقات در این سفر با هم بودیم

 شدید؟اولین بار بود که در یک سفر با هم همسفر می

حسنی برای اولین بار بود که به با حسن دانش به مکه آمده بودم و با هم بودیم، اما با حاجی 138۶قبال در سال 

ما واقعیت دانستم که شخصیت بسیار واالیی دارد، امی رفتم، البته از قبل نیز با ایشان آشنایی داشتم ومسافرت می

گویند کردم تا به این حد انسان واالیی باشد. بسیار مؤدب و بااخالق بود. اینکه میاین است که اصالً فکر نمی

 .ها را باید در سفر شناخت، درست است من محسن را در این سفر شناختمدوستی

 ه این سفر و اینکه احتمال دارد سفر متفاوتی را تجربه کنید، نداشتید؟قبل از اعزام حس و حال خاصی نسبت ب

ها همه در ذهنشان بود که ایران و عربستان با هم از دیدگاه سیاسی دچار دادیم که اتفاقاتی بیفتد، بچهاحتمال می

 رد ومشکل هستند. عربستان در حال حاضر پرچمدار آتش افروزی در منطقه است، حمالتی که به یمن دا

ادند دهایی که در سوریه و عراق ایجاد شده است یکی از ارکان اصلی آن عربستان است، همه احتمال میآشوب

 .که ممکن است، اتفاقاتی بیفتد

برخوردهایی که تا قبل از فاجعه منا با ما شده بود مربوط به جلوگیری از اجرای برنامه در مسجدالجرام بود، در 

کردیم برخوردهایی داشتند، از چهار شب که برنامه اجرا ودان طال که تالوت میمسجدالحرام و روبروی نا

ل های قبکردند. سالکردیم سه شب را اجازه برگزاری ندادند و برنامه را بعد از نیم ساعت از آغاز آن جمع می

د به بازداشت دادند، اما امسال در صورت ادامه دادن جلسه، رسماً تهدیهای یک ساعته هم میاجازه تالوت

 .کردندمی

 د؟دادیکردید یا مقاومت کرده و ادامه میهای شما در برابر این تهدیدها چه بود؟ برنامه را تعطیل میواکنش

نفر سفر اولی بودند و اگر  13ای جز این نداشتیم، در بین ما، مجبور بودیم که برنامه را تعطیل کنیم، واقعاً چاره

کرد، ماند و مشکل شرعی ایجاد میآمد، اعمال اعضای کاروان ناقص مییک وقت بحث بازداشت پیش می

نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و سرپرست حجاج نیز به ما گفته بود که در برابر تهدیدها درگیری 

 .نداشته باشید
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دوره چه فعالیتی  ه اینها به چه صورت بود، تأثیرگذارترین فعالیت و تصویر مربوط بتا قبل از حادثه منا فعالیت

 بود؟

ها گذشت، یکی از بهترین تصاویر در این دوره فیلم کوتاهی است این دوره بیشتر با اجرای تالوت در کاروان

یمَ هِإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَا»که در آن محسن حاجی حسنی کارگر آیه معروف 

را تالوت کرد. این فیلم کوتاه بسیار ماندگار شد. این تالوت را من با گوشی تصویربرداری « مُصَلًّى وَعَهِدْنَا...

ثانیه داشته باشد و  1۵کردم. در این فیلم قرار بود تا محسن حاجی حسنی کارگر با مخاطبان خود صحبتی در حد 

 .آن را بر روی اینستاگرام خودش قرار دهد

قبالً این کار را انجام داده بودم و بازخورد خوبی از سوی مخاطبان دریافت کرده بودم، قرار بود محسن نیز من 

داد، به هر حال خنده مانع از حرف زدن این کار را انجام دهد. به محض ضبط، حالت خنده به محسن دست می

 .شد. من هم پیشنهاد دادم که حداقل قرآن بخواند

 را خواند؟و همان آیه معروف 

ای که تالوت شد. دو سه بار نیز این آیه را تالوت کرد و هر بار ایرادی را به ترین آیهبله؛ بهترین آیه و مناسب

ای معروف ضبط و بعد از حادثه در ثانیه 1۵گرفت سه بار این ضبط تکرار شد تا اینکه فیلم تالوت خود می

 .های مجازی پخش شدسطح وسیعی در شبکه

ه انجام داد بسیار ماندگار شد و در حال حاضر به یکی از نمادهای شهادت این شهید بزرگوار تبدیل تالوتی ک

 .های مجازی در حال انتشار استشده است و دست به دست در شبکه

تا قبل از حادثه، واقعاً خاطرات بسیار زیبایی رقم خورد اما این فاجعه همه آنها را از بین برد، آخرین شبی که 

. با شداختیار اشک جاری میکردم بیوداع به مسجدالحرام رفتم به هر طرف مسجدالحرام که نگاه می طواف

ها همه اماکن و گوشه گوشه مسجدالحرام عکس و فیلم یادگاری داشتیم که برای من نگاه کردن به این عکس

 .بسیار دردآور است

 شد؟ا میتا قبل از حادثه در طول روز چند برنامه توسط قاریان اجر

ر های دیگر دچهار برنامه در مسجدالحرام داشتیم که سه برنامه از آن با برخورد مأموران مواجه شد. عمده برنامه

شد. امسال اجازه کمتری برای اجرای برنامه در کاروان کشورهای دیگر های حجاج ایرانی اجرا میکاروان

ی اتخاذ شده بود که کار را مشکل کرده بود، اما به هایی در این زمینه توسط دولت سعودگیریداشتیم، سخت

عنوان  400همه اینها در کاروان شیعیان عربستان، لبنان، بحرین و ... اجرای برنامه داشتیم. تا قبل از عرفات حدود 

 .نی بودخوابرنامه توسط کاروان قرآنی از مدینه تا قبل از عرفات اجرا شد که اعم از تالوت، تواشیح و ترتیل
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 غیر از آن فیلمی که گفتید خاطره یا اتفاق خاص دیگری تا قبل از حادثه منا به وجود آمد؟

ها خودمانی بود و شاید گفته نشود بهتر باشد، فضا تا قبل از اتفاق منا بسیار شاد و با نشاط بود. البته برخی شوخی

های هتل، چندان قوی نبود و اتاق اینترنت بازی اعضای گروه بود. اینترنت یکی از خاطرات خوش این دوره،

را به  «وای فای»شدند که لقب عاشقان برخی اعضای گروه همیشه در راهرو هتل بودند و کمتر در اتاق دیده می

افتاد. البته شد که بساط چای هم در راهرو به راه میآنها داده بودم. گاهی این ماندن راهرو به حدی طوالنی می

های شب ادامه داشت که البته من به شوخی گاهی خواندند و این قرآن خواندن تا نیمهمیدر هتل نیز زیاد قرآن 

 .کردمبه آنها اعتراض می

ا حضور هظاهراً در حادثه جرثقیل نیز چند نفر از قرآنی تا قبل از فاجعه منا، حادثه سقوط جرثقیل نیز رخ داد،

 داشتند؟

ثانیه قبل از آن، از  10با عمق حادثه فاجعه فاصله داشتند، اگر کمتر از ثانیه  10ها به فاصله بله؛ سه نفر از بچه

دیدند، ما هنوز از سقوط جرثقیل اطالع نداشتیم که یکی از شدند، در این حادثه آسیب میمطاف خارج می

ها تماس گرفت و گفت ما سالم هستیم که من پرسیدم مگر چیزی شده؟ آنها نیز شرح سقوط جرثقیل را بچه

ریف کردند. در این حادثه نیز مردم بسیار ترسیده بودند و خوشبختانه در آن حادثه مشکلی برای کاروان ما به تع

 .وجود نیامد

ه بینی اتفاقات دیگر را نیز بکنید و در واقع تلنگری به شما وارد کردحادثه سقوط جرثقیل باعث نشد که پیش

 باشد؟

ن سفر کامالً تجربه کردم که خداوند اگر بخواهد کسی را نگه حوادث واقعاً از دست بشر خارج است، در ای

ها در بحث جرثقیل زیاد مقصر نبودند، البته دارد و اگر مقدر باشد بماند، خواهد ماند، سعودیدارد نگه می

جرثقیل یک اهرم داشته بوده که حالت تکیه گاه را برای جرثقیل داشته که برای جابجایی جرثقیل آن را باز 

بودند که این طوفان به وقوع پیوست. عربستان، این حادثه را گردن گرفت و عذرخواهی هم کرد، اما در  کرده

 .حادثه منا قضیه کامالً متفاوت بود

 در مورد روز حادثه بفرمائید که شرایط به چه نحوی بود و آن روز چطور سپری شد؟

 از اجرای برنامه کاروان قرآنی تهیه کرده بودندما به عرفات رفتیم، شب عرفات مستندی که عوامل صدا و سیما 

پخش شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و فضا بسیار خوب بود، همه آماده انجام اعمال و مناسک بودیم، 

 9مراسم برائت از مشرکین را انجام دادیم و از آنجا به سمت مشعر حرکت کردیم، در مشعر که حدود ساعت 

و بعد از آن کل اعضای کاروان با هم حرکت کرده و به سمت منا رفتیم، صبحانه را که  شب بود، بیتوته کردیم

خوردیم به حرکت خودمان ادامه دادیم. کاروان قرآنی روز اول، طبق سنوات گذشته که بعد از خوردن صبحانه 
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قبل  ایهکردیم، حرکت کرد، این حرکت در وقاع بر اساس تجربیات سالهمیشه به سمت جمرات حرکت می

به  9ا ساعت هبود. البته از اعضای ستاد حج شنیدیم که عربستان به صورت شفاهی اعالم کرده است که کاروان

 .بعد حرکت کنند

 های ایرانی به سمت جمرات، توسط عربستان تعیین شده بود؟یعنی محدودیت زمانی حرکت کاروان

به بعد را برای حرکت اعالم کرده بودند، که البته  9در روز اول از بعضی از اعضای ستاد حج شنیدیم که ساعت 

یعنی مشخص نشده بود، اما در روز دوم و سوم عربستان این حالت الزام را مشخص کرد و بعثه هم  آور نبود،الزام

اعالم کرد. روز اول حرکت کردیم دیدیم همه در حال حرکت هستند و ما نیز حرکت کردیم. اگر این الزام در 

رفت اما از طرفی هم شفاهاً اعالم کرده بودند تا الزامی در کار نباشد. شد شاید کسی نمیم ابالغ میروز اول ه

داد اطالع می هاخواست، به صورت کتبی به بعثهخواهم این را بگویم که اگر عربستان این الزام را میدر واقع می

 .که چه ساعتی حرکت کنند

 شد دولت عربستان اعالم کرده است که خیابان محل اتفاقکه گفته می یکی از شایعاتی که مطرح بود این بود

 بسته شده است؟ این صحت داشت؟

اساس است، اگر عربستان اعالم کرده است راه بسته است؛ چرا ابتدای راه باز بود، اگر هم این حرف کامالً بی

ر بسته د و بعد هم اجازه ورود افراد به آن مسیراهی بسته باشد باید از ابتدا بسته شود نه اینکه انتهای آن را ببندن

 .شده را بدهند

ان تواند به عنوان یک تله برای ورود زائرهمین بحث باز بودن ابتدای خیابان و بسته بودن انتهای آن خودش می

 به حساب بیاید؟

هم کشور را مت خواهیم از قبل قضاوت کنیم و اینهای مقام معظم رهبری را که فرمودند ما نمیالبته صحبت

 .کنیم، من نیز تابع نظر مقام معظم رهبری هستم و نباید از قبل قضاوت کرد

 گفتید؟ادامه رخ دادن فاجعه منا را می

عنی از ورود ی بله ما حرکت کردیم و اتفاقاً سربازهای سعودی در ابتدای راه نیز بودند و برخوردی با ما نداشتند،

 .کردندبه خیابان بسته شده ممانعت نمی

 کل اعضا با هم بودید؟

ها در نفر با هم بودیم، البته ابتدای مسیر با هم بودیم اما کم کم از هم جدا شدیم، یعنی فاصله 18بله؛ حدود 

نشانی مستقر شده بود، من و حدود دو یا سه متر بود و در شعاع دید همدیگر بودیم. یک جا که یک آتش

ژاد با هم بودیم و تقریباً در رأس کاروان و جلوتر از بقیه بودیم، بعد حسنی کارگر و حمید شاکرنمحسن حاجی

 .های خودمان را باال بیاوریمتوانستیم دستاز مدتی تراکم به حدی زیاد شد که حتی نمی
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ا و افراد کوتاه هتر مانند پیرمردها و پیرزناز اینجا به بعد بود که فاجعه در حال شکل گرفتن بود و افراد ضعیف

افتادند و با سقوط هر نفر چندین نفر از اطرافیان نیز بر روی به دلیل تراکم و ازدحام بیش از حد به زمین می قد

 .افتادندهمان فرد می

 بود؟ 204شروع اتفاق چند دقیقه بعد از ورود به خیابان 

 .دقیقه تا نیم ساعت بعد بود که فاجعه شروع شد 20شاید حدود 

 عرض خیابان چقدر بود؟

های متر که البته در دو طرف آن چادرهای مربوط به بعثه کشورهای مختلف برپا شده بود منتها نرده 10ود حد

 .ها بسته شده بود و برای ورود زائران باز نبودمرتفعی از خیابان جدا شده بودند و درب این نرده

و رفتن به باالی چادرها، رعب و ها ای از مردم شروع کردند به باال رفتن از نردهدر همین حین بود که عده

وحشت در حال مستولی شدن بر جمعیت بود و در این حین بالگردهای سعودی نیز در حال پرواز بر روی 

 .جمعیت بودند

 صدای بالگردها وحشت را بیشتر نکرده بود؟

ی انجام د اما کاردیدنبله وحشت در حال افزایش بود. نیروهای عربستانی به وسیله بالگردها ازدحام را کامل می

 .ندادند

 ساعت حدوداً چند بود؟

 .مانده بود 9حدود ساعت هشت و نیم و یا شاید یک ربع به ساعت 

 حسنی و شاکرنژاد و شما همچنان با هم بودید، در شعاع دید هم قرار داشتید؟شما سه نفر یعنی حاجی

ای گوشه د به من گفت بلندش کنیم و او را بهبله؛ یک جایی یک پیرزن را دیدیم که به زمین افتاده بود، شاکرنژا

ای برد، در همین حین، ببریم، من و محسن راه را باز کردیم و حمید آن پیرزن را بلند کرد و به سمت گوشه

 .گیری بودولوله در حال اوج

ود. بعد از شهمه منتظر بودیم که مأمورهای سعودی به کمک بیایند و راه را باز کنند تا از تراکم جمعیت کاسته 

جابجا کردن پیرزن وضعیت ما به مراتب بدتر شد، محسن به شدت مبهوت شده بود و باور این همه شلوغی را 

نداشت. به دلیل شلوغی زیاد از هم جدا شدیم و برای محسن که در حال دور شدن بود دست تکان دادم و بلند 

 .گفتم محسن بیا، اما موج جمعیت ما را از هم جدا کرد

 و شاکرنژاد تا آخر با هم بودید؟شما 

نه؛ دو دقیقه بعد از جدا شدن محسن از ما، موج جمعیت من و حمید را از هم جدا کرد. در آن لحظات حمید به 

کنم از این مهلکه جان سالم به در ببریم، خیلی مواظب باش. بعد از این من و حمید هم از هم من گفت فکر نمی
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 .ت شده بودیمجدا شدیم و سوار بر موج جمعی

کردم بوی حاال من از همه اعضای کاروان جلوتر بودم و در کشاکش امواج جمعیت به هر سمتی که نگاه می

ها بروم، با یک حرکت و پس از جا گذاشتن دمپایی و آمد، یک لحظه تصمیم گرفتم به سمت نردهمرگ می

تمام تالش من این بود که زیر دست و پا له نشوم، ها رساندم، بیرون آوردن حوله باالتنه احرام، خودم را به نرده

بدتر  ها رسیدم دیدم وضعیت به مراتبیک لحظه غفلت برابر بود با له شدن زیر پای مردم، بعد از اینکه به نرده

اند، نتوانستم هیچ اقدامی انجام ها آویزان شدههای درشت از نرده های آفریقایی با هیکلاست و سیاه پوست

حال سرچرخاندن به اطرف برای تغییر مکان بودم که یک آن پشت سر من و درست چسبیده به من، دهم، در 

 .هفت هشت نفر بر روی زمین افتادند و بالفاصله جمعیت زیادی بر روی هم آوار شدند

شد و پشت سرم هم جمعیت روی هم تلنبار شده ها بود فشار زیادی به من وارد میاز طرف کنار که سمت نرده

ود و چیزی نمانده بود که من نیز بر روی جمعیت بیفتم که با صدای بلند یک یا حسین و چند ذکر دیگر هم که ب

دانم دقیقاً چه ذکری بود سر دادم و بعد هم پیرمرد تنومندی دست من را گرفت و از آن مهلکه پرت البته نمی

 .کرد بیرون و آن طرف جمعیت بر روی زمین فرود آمدم

مهلکه خارج شده بودم، تا قبل از خروج، چندین بار شهادتین و انا هلل و انا الیه راجعون سر داده  تا حدودی از

هر  زد،بودم و واقعاً هیچ امیدی به زده ماندن نداشتم. در آن بحبوحه هرکسی به زبانی خدا را از ته دل صدا می

 .کردشخصی به زبان خود استمداد کمک از خدا می

ردم به حراج گذاشته شده بود. ما در چنین وضعیتی بودیم و مأموران در حال نظاره بودند و با در آن فاجعه جان م

ور یکی گفت راه برگشت به علت حضگفتند که برگردید. یکی از حجاج میبلندگوهای دستی به جمعیت می

ی جاج پاکستاناز مقامات سعودی بسته شده است و همین باعث وقوع این حادثه شد، این مطلب را یکی از ح

 .گفت

 این واقعه چند ساعت به طول انجامید و نجات یافتن شما به چه شکلی بود؟

برای ما که یک دنیا گذشت، راهی برای برگشت نبود، مسیر کمی را از البالی جمعیت طی کردم، هر جا 

 .کردم فاصله بگیرم. یک جا همه تصمیم گرفتند بنشینندجمعیتی افتاده بود سعی می

 رت خودجوش حجاج تصمیم به نشستن گرفتند؟به صو

بله؛ مأموران هنوز وارد ماجرا نشده بودند، این نشستن خیلی کمک کرد و باعث شد مقداری از حجم تالطم و 

 .ایجاد موج و نیز له شدن مردم زیر دست و پا جلوگیری کند

ها رفته های نردهر و رفتن به چادرها به لبهها که تراکم بیشتر بود تعداد تلفات نیز بیشتر بود. مردم برای فراکناره
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ای موفق به رفتن به آن سوی نرده و باالی چادرها شده بودند. این تراکم تنها بخشی از ماجرا بود و بودند که عده

 .ماجرای اصلی و تلفات اصلی بعد از کاهش تراکم و قالب شدن تشنگی شروع شد

 لفات به خاطر تشنگی بعد از تراکم حجاج بود؟خواهید بگویید که حجم باالی تدر واقع می

به اعتقاد من تراکم یک بخشی از تلفات را به خود اختصاص داد و گرما و تشنگی حجاج نیز بخشی از تلفات را 

به خود اختصاص داده بود. بعد از این فاجعه و به علت ماندن در زیر آفتاب، بدن من به حدی داغ شده بود که 

سوخت. خواب عجیبی در آن لحظات بر من غلبه کرده بود. به یکی از حجاج م دستم میزدم به خوددست می

اقعاً هم ای، وهایت را که ببندی تمام کردهخوابم بعد بیدارم کن، همان شخص گفت چشمدقیقه می 10گفتم من 

 .گفت سطح هوشیاری پایین آمده بود و تحمل این وضعیت بسیار سخت بودراست می

ها و های داخل بطریو حدود یک ساعت پایانی این فاجعه، مردم شروع کردند به پخش کردن آب بعد از مدتی

 .ها در برابر مرگ افزایش یابداین تا حدودی باعث شد مقاومت

 کردید؟ به فکر اعضای دیگر کاروان بودید؟در آن لحظات به چه چیزهایی فکر می

 گرفت، همه چیز در خدمت این بود کهقابل کنترل صورت می فکری نبود، همه چیز به صورت غیر ارادی و غیر

راهی برای فرار از معرکه پیدا شود. البته فکر اینکه سایر اعضا چه بر سرشان آمده است نیز وجود داشت اما 

 .توانستم انجام دهمترین کاری بود که میمقطعی بود. در آن لحظات نجات جان خودم مهم

 عه پی برده بودید، یا نه و اصالً چه زمانی به عمق این فاجعه پی بردید؟آن لحظات هنوز به عمق فاج

و سه بار اند، من دام پس بقیه نیز زندهکردم خودم زنده ها را دیده بودم اما چون فکر میبا اینکه خیل کشته شده

دادم، مقاومت از دست میواقعاً کم آوردم و برای مرگ آماده شده بودم و هر بار که تمام انرژی خودم برای 

 .شدمجدد نیرویی غیر ارادی در وجودم مانع از این کار می

بعد از یک ساعت و نیم از شروع فاجعه، مأمورهای سعودی از ابتدای خیابان شروع به جمع آوری اجساد کردند 

شنگی بود، حدود و یک به ما رسیدند. تلفات بیشتر از گرما و ت 12فاصله زیادی از ما داشتند، حدود ساعت 

کردند، برخی ساعت یک بود که به ما رسیدند و من بلند شدم و رفتم. واقعاً قیامتی برپا شده بود، برخی گریه می

 .زدند، هرکسی مشغول خودش بود بر سر و صورت خود می

ی کشدند و به طرز وحشتناشد و جمعیت به شدت وارد میفیلمی از این فاجعه پخش شده که یک در باز می

 شدند، این فیلم هم مربوط به این فاجعه بود؟مردم زیر دست و پا له می

ول ها در طام اما اطالعی در مورد اینکه مربوط به حج امسال بوده است ندارم. البته سعودیمن این فیلم را دیده

 .تاریخ معروف به بستن راه هستند

 طول جمعیتی که گرفتار این فاجعه شدند به چه میزان بود؟
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 .حداقل بیش از دو کیلومتر جمعیت در متن این فاجعه بودند

 بعد از رسیدن مأموران و بلند شدن شما از روی زمین چکار کردید؟

ها را نگاه کردم، همان اول گفتم حداقل پنج هزار نفر کشته شده است که به محض اینکه بلند شدم و کناره

ان در شود. عمق فاجعه بسیار وحشتناک بود. به نظر من عربستمی بسیاری قبول نداشتند اما ارقام باالتری هم گفته

 .عرضگی تاریخی از خود نشان داداین واقعه یک بی

 عرضگی عمدی بود یا نه واقعاً توان رسیدگی را نداشتند؟این بی

ا مردمی که مخواهیم از پیش قضاوت کنیم و ما نیز باید از ایشان تبعیت کنیم، امقام معظم رهبری فرمودند ما نمی

در آن فاجعه گرفتار شدند اعتقاد داشتند که عمدی در کار بوده است. چون واقعاً اگر قصد بر بستن راه بود چرا 

از ابتدا راه را نبستند و ورودی خیابان را باز گذاشته بودند. واقعاً باید به این سؤاالت پاسخ دهند. االن یکی از 

 .دان ها منتقل کردههوش را قاطی اجساد کشته شده به سردخانهبی ها این است که بسیاری از افرادچالش

 شما نحوه خارج شدن خودتان را از مهلکه نگفتید؟

ها افتاده بود که برداشتم و آن را خوردم و تا حدودی انرژی از الی آب و کشته شدهیک تکه سیب نصفه البه

ها پرتاب و نوشابه و چیزهایی شبیه این از باالی نردهدست رفته خودم را پیدا کردم، البته نیم ساعت آخر آب 

داد. رسید پنج تا شش نفر را نجات میشد که تا حدودی نیروی خودمان را باز یافتیم. یک بطری آب که میمی

بعد از اینکه مقداری راه باز شد برای کمک به افرادی که در کنارم بودند و حالشان بد بود تمام توان خودم را 

ردم، یکی دو نفر از حجاج که یکی از آنها مصری بود به شدت حالشان بد شده بود، برای آن حاجی جمع ک

ود افرادی که توانایی داشتند و خ مصری مقداری آب پیدا کردم کمی که وضعیتش روبه راه شد به راه افتادم،

ه بمانند اما مأموران انگار خواستیم به مجروحین کمک کنیم تا زمان رسیدن مأموران سعودی افراد زندمن می

 از سنگ ندچ و داد من به باالتنه حوله یک بنگالدشی پزشکان از یکی راه وسط آن از بعد  قصد آمدن نداشتند.

 .زدم را سنگ و رفتم جمرات به و گرفتم حجاج از یکی

 کی وارد بعثه شدید، اولین اعضای کاروان قرآنی را چه زمانی دیدید؟

بعثه برگشتم، شرایط روحی وحشتناکی داشتم و از اعضای دیگر کاروان هیچ خبری بعد از زدن سنگ به 

ها شده بود. بعد از اینکه بعثه آمدم، اولین نفری را که دیدم حمید شاکرنژاد بود ام کامالً شبیه مردهنداشتم، قیافه

د و از اینجا انبرنگشتهکه سالم بود. کم کم و با گذشت چند ساعت متوجه شدیم که تعدادی از اعضای کاروان 

 .ها شروع شدبود که نگرانی

گذشت و ما همچنان چندین مفقودی ها همچنان میبعد از این فاجعه بعثه از نظر روحی به هم ریخت، ساعت

داشتیم که بسیار آزاردهنده بود، دو روز بعد از حادثه، جسد محسن پیدا شد و بعد هم امین باوی پیدا شد و 
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 .ها ادامه داشتای پیدا کردن سایر مفقودیجستجوی کشنده بر

شهادت امین باوی نیز خیلی درد داشت، وی تازه پدر خود را از دست داده و عزادار بود. زمانی که مطمئن 

ازی های مجها در بین مصدومان و اجساد نیستند با اجازه مسئوالن شهادت این اعضا را در شبکهشدیم مفقودی

 .اعالم کردیم

ود، کرد، شایعه شده بود که گاز سیانور منتشر شده بکرد و این شایعات بسیار ما را اذیت میبیداد می شایعات نیز

 .تر بودگرمای هوا از صد گاز سیانور کشنده

 سوالی که مطرح است این است که چرا شما تلفن همراه با خود نبرده بودید؟

هایی در دست، شلوغی آنجا اجازه بردن تلفن با سنگ کسی فکر تلفن همراه بود، یک زائر دو حوله احرام دارد

های خود گذاشتند و به سمت جمرات حرکت کردند. االن ها را داخل ساکدهد، همه گوشیهمراه را نمی

 .هایشان استتلفن همراه حسن دانش و حسنی کارگر داخل ساک

 ها بود چه بود؟ها و یکی دو کشور دیگر بیشتر از سایر کشوردلیل اینکه تعداد ایرانی

ابان ها دو خیکرد که ایرانیکشور کشته شده حضور داشت، هر کشوری از خیابان خاصی عبور می 18از حدود 

 .بود 204برای عبور داشتند که یکی از آنها همین خیابان 

 کشورهای دیگر نیز مانند ایران پیگیر ماجرا بودند؟

قربان و مدیریت خوب حج را به شاه عربستان تبریک  اوایل به هیچ وجه حتی برخی سران کشورها روز عید

ع به مسئولیت بود. البته به تازگی کشورهای همچون نیجریه شروها بسیار ضعیف و بیگفته بودند. موضع گیری

 .اعتراضات کردند

کفایتی بوده است چون این کلمه واقعاً کم است برای این من نمی خواهم بگویم که کار دولت سعودی بی

عه، کار این دولت در اوج ناجوانمردی بود، چرا که راه را بستند و بعد هیچ کاری برای رهایی حجاج از این فاج

 .گرفتاری انجام ندادند

 ها به چه صورت بود؟شرایط اعضای کاروان غیر از مفقودی

تنها به بستن آن  وبسیار به هم ریخته و آشفته، علی بابایی پایش شکافته شده بود، حتی بخیه نیز نکرده بودند 

اکتفا کرده بودند، وی دیگر نتوانست سنگ بزند و نایب گرفت. همه اعضا بعد از این ماجرا، بسیار خموده شدند 

 .و همه تا یک قدمی مرگ رفتند

درد زمانی بیشتر است که ما نحوه کشته شدن این افراد را دیدیم و از نزدیک جان دادن عزیزانمان را لمس 

 .یر اعضا تحمل ماندن نداشتیمکردیم، من و سا

من دو هم اتاقی خودم را از دست داده بودم، با وقوع این حادثه یک لحظه تحمل ماندن در آن سرزمین را که 
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سرزمین نور بود نداشتم و عامل این کار مدیریت عربستان سعودی بود، تا زمانی که این خاندان بر عربستان 

 .در من وجود نخواهد داشت حکومت کنند اشتیاقی برای رفتن به حج

سؤالی که ذهن بسیاری را درگیر کرده است این است که حجاج کارت شناسایی دارند یا خیر و اگر دارند چرا 

 گرفت؟تر صورت میها بود شناسایی اجساد راحتهمراه همه نبود، چون اگر این کارت

رس شده بود و نخی که بتوان آن را به ها همراه ما نبود، کارتی معمولی در داخل یک پالستیک که پکارت

گردن بیاویزیم نداشتیم، دوستان بعثه نیز عادتی به انداختن کارت شناسایی در گردن نداشتند، دیگر زائران ایرانی 

خواستیم زیاد شناخته شده نباشیم آن را غالباً در کردیم و میکردند، ما چون کار تبلیغی میاین کار را می

 .مان گذاشتیمها را در کیفاشتیم. اما موقعی که برای جمرات رفتیم عمالً کارتگذهایمان میجیب

ای های جنگ طراحی کند و اعضای بعثه بدهند تا نشانهاین یک نقیصه است، بعثه باید پالکی را مانند پالک

 .یدا کندبرای شناسایی افراد در مواقع این چنینی شود. بعثه حتماً باید راهکاری را برای این مشکل پ

 

 احترامی نیروهای سعودی را مشاهده کردید؟ای از بیخود شما نمونه

احترامی را دیده بودند. من به عنوان یک حاجی از این حادثه خود من ندیدم، اما بسیاری از حجاج این نوع بی

ها بسیار ت. رفتاراحترامی اسجان سالم به در برده بودم، کسی نبود که یک بطری آب به من بدهد. اینها همه بی

 .کردندها رفت و آمد میطلبکارانه بود. اواخر روز، مأموران سعودی علناً روی جنازه

د بعد از چن را دیدم که زنده بود، اما دچار تشنج شده بود،« مراماهلل بهرحمت»من یکی از حجاج ایرانی به نام 

این فرد را به عنوان کشته شده حادثه به سردخانه یقیناً  روز دیدم که این شخص جزء مفقودین اعالم شده است،

اند، اگر اینها جنایت علیه بشریت نیست پس باید نام آن را چه چیزی گذاشت؟ اینها قطعاً تقاص منتقل کرده

ها در این زمینه بسیار خطا و اشتباه و ناجوانمردی از گناه را پس خواهند داد. به نظر من سعودیخون این افراد بی

 .شان دادندخود ن

 های مقام معظم رهبری باعث شکسته شدن جو علیه زائران ایرانی شد؟صحبت

کردند، اما مقام معظم رهبری نشان دادند که تا قبل از بیانات ایشان گذرنامه زائران ایرانی را به سمت ما پرت می

شِیرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ بِالْحَقِّ بَ. »تمام دیپلماسی تعامل با سیاست نیست و یک جاهایی باید اقتدار خود را نشان داد

گوید ای پیامبر باید هشداردهنده باشی، همین برخورد محکم مقام معظم رهبری باعث شد جایی که می« وَنَذِیرًا

 .درجه تغییر کند 180تا برخوردها 

نیستم  ، گفتم خوب کهاین تغییر در حدی بود که موقع برگشتن به ایران، مامور فرودگاه احوال من را جویا شد

اند، جنازه آنها دست شماست، گفت قضا و قدر الهی چه جوری خوب باشم در حالی که دوستانم شهید شده
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های مقام معظم دانید، اگر این حرف را قبل از صحبتداند چکار کردید و خودتان هم میاست، گفتم خدا می

 .کنیممه مردم از این بیانات تشکر میشدم، واقعاً من و هزدم، قطعاً بازداشت میرهبری می

 های مقام معظم رهبری را پوشش دادند؟های عربستان صحبترسانه

خواستند اجساد را تحویل دهند اما بعد از سخنان مقام معظم نه! اما آنها بالفاصله تسلیت گفتند و با اینکه نمی

عظم رهبری حرف بزند به آن عمل رهبری همه چیز برگشت و دوست و دشمن دیدند که زمانی که مقام م

 .کنندمی

 در آن لحظات و در بحبوحه جستجوی برای پیدا کردن مفقودین، چه چیزی بیشتر اذیت کننده بود؟

د های خوها از مفقودیترین مسائلی که توان برخورد با آن را نداشتیم، سراغی بود که خانوادهیکی از مهم

یادی را ها زحمات بسیار زفرد، مدیر کاروان قرآنیبعد از این فاجعه اطهری گرفتند، ما واقعاً پاسخی نداشتیم،می

داد، بعد از آن هم جستجوی شد پاسخ میهایی که از ایران میساعت به تلفن 10وی روزی بیشتر از متحمل شد، 

ود، تمام شب در سردخانه ب 10ها توان زیادی را از وی گرفته بود، حتی یک روز از هفت صبح تا مفقودی

هایش بوی تعفن گرفته بود اما به هیچ وجه حاضر به رها کردن نبود و نهایت تالش خود را برای پیدا کردن لباس

ها انجام داد، اما متأسفانه مأموران سعودی و دولت این کشور کمترین میزان همکاری را با حجاج ایرانی مفقودی

 .داشت

ه کرده است، ایشان مسئول اعمال و مناسک نبوده است بلکر مراقبت میفرد باید بیشتگویند که اطهریای میعده

نفر بودیم که  18داد خالی است. ما مسئول اجرای برنامه بوده است و اینجا جای یک روحانی که راهنمایی می

 .کردیم تا مشکلی برای گروه پیش نیایدهای قدیمی کمک میافراد با تجربه در بین ما نیز بود همه بچه

ر رابطه با شخص آقای اطهری فرد، اظهارنظرهای غیرمنصفانه زیادی صورت گرفته است که توصیه من این د

 .انصافانه بوده استاست این افراد استغفار کنند، حمالت شدیدی به ایشان شده است که بی

رد، ما در ار اذیت ککننده بود، شایعات طی این مدت اعضای کاروان را بسیعالوه بر این شایعات نیز بسیار اذیت

 .شنیدیممکه بودیم و اخبار کذب را از ایران می

یا االن حسرت آن را بخورید که چرا آن آمد که انجام نداده باشید، در آن موقعیت کاری از دست شما بر می

 اید؟کار را انجام نداده

د. ها هیچ کاری نداررفتن جان انسانمن در آنجا تنها ناتوانی را به عینه دیدم و مشاهده کردم اگر خدا بخواهد گ

ی ترین کارالبته من خودم در بطن ماجرا بودم و توان هیچ کمکی به کسی را نداشتم و نجات جان خودم مهم

 .توانستم انجام دهمبود که می

 دلیل اینکه تا پایان مراسم حج در مکه نماندید و به کشور بازگشتید چه بود؟
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این اجازه داده شد که هر کسی از اعضاء بخواهد به کشور بازگردد، وضعیت  از طرف رئیس شورای عالی قرآن

ای نبود که ما در آنجا بمانیم، جو مناسب نبود، ما به عنوان افرادی که تا چند قدمی مرگ کشور عربستان به گونه

ط ماندن را نفر عضو کاروان جان خودشان را از دست داده بود، شرای 20رفتیم و در پایان پنج نفر از کل 

فرد تا نداشتیم، یک لحظه این سرزمین برای من قابل تحمل نبود. البته چند نفر در مدینه ماندند. آقای اطهری

پایان کار شناسایی خواهد ماند. البته برخی اعضا که مدینه قبل بودند برگشتند اما برخی دیگر نیز همچنان ماندند، 

 .یممهم این بود که ما مجوز برای برگشت داشت

ما البته دوست داشتیم تا آخرین روز سفر باشیم، اما نشد و تا زمانی که بودیم وظیفه خودمان را به نحو احسن 

انجام دادیم، یکی از بهترین سفرها از نظر تالوت برای اعضا بود. توان ما در همین حد بود و خداوند هیچگاه 

 .گذاردبیشتر از توان انسان برعهده او نمی

هایی در مورد آینده اینکه با حسن دانش و حاجی حسنی هم اتاقی بودید در اوقات فراغت حرف با توجه به

 خودشان نزدند که مثالً قصد انجام چه کارهایی را دارند؟

ها بسیار زیاد بود، محسن حاجی حسنی کارگر که هنوز ازدواج نکرده بود و بیشتر در این مورد از این حرف

شت که دوست دااند، و بار به خواستگاری رفته است، اما شرایط سختی را گذاشتهزد و اینکه یکی دحرف می

گفت مادرش مخالف این قضیه است اما امیدوار بود تا بعد از ازدواج به تهران بیاید و ساکن تهران شود البته می

 .مادرش را راضی کند

ه از کرد و من همیشیار دعا و گریه میبود، بس حسن دانش نیز همیشه به فکر پدرش که بیماری سرطان دارد،

وه هایش برای گرخواستم که موقع تماس گرفتن با پدرش با نشاط باشد. حسن دانش هم از برنامهحسن می

های ای که قرار بود بسازد. حسن دانش، محور فعالیتگفت، از زمینی که قرار بود بخرد و خانهتواشیح کوثر می

 .بود و توان پرورش شاگردهای بسیار زیادی را داشت که متأسفانه از دست رفتندقرآنی یزد بود و بسیار مؤثر 

د که خدا ای باشمن در این سفر فهمیدم که در این دنیا یک لحظه بعد مشخص نیست و باید حرکت ما به گونه

، زیاد است. ماز ما راضی باشد، نباید فکر کنیم که چون جوان هستیم، احتمال اینکه چندین سال دیگر زنده باشی

 .مرگ به انسان بسیار نزدیک است و من این را به چشم خودم دیدم

ترین لحظاتی که بعد از کشته شدن عزیزان قرآنی بر عهده من گذاشته شده بود جمع کردن یکی از سخت

روز آخر  و با توجه به اینکه هم اتاقی بودیم، چند روز این وسایل روی زمین افتاده بودوسایل این دو قاری بود، 

 .من به سختی توانستم تحمل کنم

 های این فاجعه در ارتباط بودید؟غیر از امین باوی، محسن و حسن دانش با دیگر اعضای گروه و کشته شده

با فؤاد مشعلی شبی که به سمت عرفات در حرکت بودیم هم صحبت شدم سؤال کردم که چرا ازدواج 
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تظر است، بعد از پیدا کردن کار ازدواج کند، آن روز دعا کردم تا کند؟ جواب داد که چون بیکار است مننمی

های این فاجعه به همه چیز شده صاحب همه چیز شود و چه خوب صاحب همه چیز شد؛ هم او و هم بقیه کشته

 .رسیدند

شد یکی از حجاج مصری آن را ضبط کرده و فیلمی از محسن حاج حسنی کارگر منتشر شده بود که ادعا می

 د از مطلع شدن از کشته شدن محسن آن فیلم را به بعثه تحویل داده است؟بع

این هم یکی از شایعات بود، فیلم توسط یکی از اعضای کاروان به نام آقای تقانی گرفته شده بود و واقعاً ما 

ضبط  یمتوجه منشاء این شایعات نشدیم. بعد از مشعر که به سمت منا حرکت کردیم این فیلم توسط آقای تقان

 .ام و اصالً داستانی که برای آن ساخته شده است صحت نداردشد. من این فیلم را دیده

به نظر شما  کارگر منتشر شد برای خانواده آنها بسیار ناراحت کننده بود،عکسی که از پیکر محسن حاجی حسنی

 علت انتشار این عکس چه بود؟

 ردف فرد، اطهری آقای از غیر نیز کاروان اعضای و اشتندد دست در این عکس را خانواده حاجی حسنی و بعثه

خواهم بگویم انتشار این عکس کار چه کسی بوده است، اما . البته من نمینداشت عکس این به دسترسی دیگری

توانستیم جلوی هیجانات خودمان را ها این عکس را در اختیار داشتند. ای کاش در این جریانات میاین گروه

ای را ندارم اگر هم کاری صورت گرفته است کار شخص بوده است قصد متهم کردن هیچ مجموعه بگیریم. من

 .نه گروه و در واقع شخصی که این کار را انجام داده است، اتهامش متوجه گروه متبوعش نیست

 جالبی هم رخ داد برای شما؟ در این مدت خاطره

خندیدن اعضا در حین انجام برنامه بود. چهار نفر از اعضا  شد،یکی از خاطراتی که همیشه باعث خنده اعضاء می

کنند و فرد برای اجرای اسماءالحسنی رفته بودند که در حین اجرای برنامه شروع به خندیدن میبه همراه اطهری

 .کرد که به محض خندیدن گروه را ترک کرده و از صحنه خارج شده استمحسن حاجی حسنی تعریف می

 حبت خاصی دارید بفرمائید؟در پایان اگر ص

گویم، داغ این افراد از قلب جامعه قرآنی هیچ وقت زدوده من در پایان به همه داغدیدگان این حادثه تسلیت می

های این عزیزان دریغ های خود را از خانوادهکنم که کمکاز مسئوالن قرآنی نیز خواهش مینخواهد شد، 

افراد در نظر گرفته شود و خانواده های این افراد فراموش نشوند. در  نکنند. باید تدبیری برای پاسداشت این

اند و عزادار اصلی این قضیه خود حادثه منا امام زمان)عج( چون تشریف داشتند قطعاً ایشان شاهد ماجرا بوده

ج( ان)عهای این فاجعه را خواهند گرفت، امیدواریم فرج امام زمشده حضرت هستند و قطعاً انتقام خون کشته

 .نزدیک شود تا انتقام خون این عزیزان گرفته شود

 تیمور کاکایی
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 :فرد لحظاتی پیش اعالم کرداطهری

 عضو کاروان قرآنی همچنان مفقودند ۳باختگان منا/ جزئیاتی دلخراش از تشخیص هویت جان

ه منا در قربانیان حادثهای قرآنی: سرپرست کاروان قرآنی اعزامی به حج تمتع از وضعیت دلخراش گروه فعالیت

 .داخل کانتینرها گفت

زاری خبرگ وگو بافرد، سرپرست کاروان قرآنی اعزامی به حج تمتع، لحظاتی پیش در گفتصالح اطهری

قرآنی  ها برای مشخص شدن وضعیت اعضای مفقود کاروانجوودرباره آخرین جست المللی قرآن)ایکنا(بین

ها برای شناسایی قربانیان ایرانی حادثه منا به اظهار کرد: از صبح امروز به همراه مسئوالن بعثه و مدیران کاروان

 .ایمهای نگهداری اجساد که در واقع کانتینرهایی هستند، آمدهسمت سردخانه

جسد از صبح در این  107ر و اند که تصاویر هزابزرگی قرار داده دیسیها الوی افزود: در کنار سردخانه

 کنند ایرانی هستند وها اجساد را چک کنند و آنهایی که فکر میدی پخش شده است تا مدیران کاروانسیال

شباهتی به ایرانیان دارند، به همراه کدی که روی آنها زده شده است، به مسئوالن سعودی اعالم کنند تا بتوانند 

 .بینند و در صورت اطمینان از ایرانی بودن و یا تشخیص هویت، ترخیص کنندها باین اجساد را داخل سردخانه

ام، اما هیچیک از سه مفقودی عکس از اجساد را از صبح دیده 107فرد در ادامه گفت: بنده هزار و اطهری

 .ها نبودندکاروان قرآنی در بین این عکس

امشب نیز دو کانتینر دیگر که اجساد در وی ضمن وخیم توصیف کردن وضعیت نگهداری اجساد ادامه داد: 

م تا در بینیشوند و پس از عکسبرداری از اجساد، تصاویر را میداخل آنها روی هم تلنبار شده است، تخلیه می

 .صورت وجود اجساد ایرانی، شناسایی انجام شود

ی وحشتناک ها خیلتینرسرپرست کاروان قرآنی اعزامی به حج تمتع عنوان کرد: متأسفانه وضعیت اجساد در کان

اند و و سپس داخل کانتینرها گذاشته جسد را داخل چادرهای بزرگ ریخته 100است تا جایی که نزدیک به 

 .ها بوی خون راه افتاده استکف کانتینرها پر از خون است و در اطراف سردخانه

اند. اند و از قیافه افتادهچهره دادهها جاری است، همه اجساد تغییر ها از داخل کامیونوی ادامه داد: خونابه

ها قابل تشخیص نیست؛ بعضی از اجساد نیز مشخص ها له شده و سیاه شده است و بیشتر چهرهمتاسفانه صورت

 .اند و از بینی و گوش آنها خون آمده استاست که ضربه مغزی شده

ست تر اد که تشخیص آنها راحتهای شناسایی بر گردن خود دارنوی اضافه کرد: یک سری از اجساد، کارت

دیم که کدام زاما کسانی که کارت شناسایی بر گردن نداشتند تشخیص آنها بسیار سخت بود و باید حدس می

 اند و اطراف کانتینرها بوی تعفنها کم است که این اجساد بو گرفتهاجساد ایرانی هستند. سرمای سردخانه

http://www.iqna.ir/fa
http://www.iqna.ir/fa
http://www.iqna.ir/fa
http://www.iqna.ir/fa
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 .دهندمی

جسدی که از آنها عکس گرفته شده است به  107کنون کار شناسایی هزار و افرد در ادامه گفت: هماطهری

 .بینیمهای اجساد دو کانتینر دیگر را امشب میپایان رسید و عکس
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ها باید ها مقصر بودند و عربستانیروایت یک دانشمند نیجریه ای شاهد فاجعه منا؛ مصری

  !خسارت بدهند

 که یجریهن مسلمانان بشر حقوق مدیر و بشر حقوق فعال دینی، دانشمند یک آکینتوال اسحاق - حوادث < جامعه

 این خسارت ایدب عربستانی مقامات که گفت نیجریه پانچ روزنامه خبرنگار به ای مصاحبه در بود منا فاجعه شاهد

 بدهند ها ای نیجریه به را حادثه

ته. در مصاحبه با روزنامه پانچ نیجریه از حادثه منا گق به گزارس خبرگزاری خبرآنالین؛ یک پروفسور نیجریه ای

 .او از بازمانده های این حادثه است

 به عنوان یک شاهد عینی از حادثه منا شما می گویید چه اشتباهی رخ داد؟ 

اتفاقی که افتاد این بود؛ معموال یک روندی برای مردم در روز سنگ اندازی به شیطان وجود دارد.بدین ترتیب 

پس از سنگ اندازی به شیطان شما با انحراف بر می گردید این یعنی شما از مسیر قبلی بر نمیگردید و در این  که

روند جای کافی برای زائران ایجاد می شود تا اعمالشان را انجام دهند و چنین حادثه ای رخ ندهد.اما در این 

 .شلوغ دیدیم و این غیرعادی بودپنجشنبه سرنوشت ساز ما وقتی به آنجا رسیدیم آنجا را بسیار 

سال اخیر هیچ اتفاقی از این قبیل نیافتاده  10ما این مراسم را سال قبل نیز انجام داده ایم و راه خالی بود. در 

سال هر سال چنین اتفاقی می افتاد اما مسئوالن عربستانی توانستند اتفاقاتی از این قبیل را کنترل  10بود.قبل از این 

روز ما کسانی را دیدیم که سنگشان را انداخته بودند و خالف جهت حرکت می کردند آنها به  کنند.در آن

سمت ما می آمدند و تعدادشان بسیار زیاد بود راه گنجایش ما و آنهایی که داشتند به سمت ما می آمدند را 

 .ودندرفتند مصری ب نداشت برای همین این اتفاق افتاد. من فهمیدم آنهایی که داشتند مسیر را برعکس می

  بودند؟ مصری اینها که فهمیدید کجا از

سال در مصر درس خوانده ام و لهجه آن ها را می دانم آنها نیز داشتند با لهجه مصری غربی حرف می  ۵من 

زدند . ما که می دانستیم راه گنجایش ندارد از آنها التماس کردیم تا به مسیر درست برگردند اما آنها این قبول 

کردند به این علت که محل اقامتشان نزدیک مکان سنگ اندازی بود آنها فراموش کردند که با قرار دادن ن

خودشان در چنین شرایطی خودشان جان خودشان را در خطر انداخته اند.حتی اینکه ما تصمیم می گرفتیم مثل 

نازکتر شد و تنفس برای ما سخت مصری ها برگردیم غیر ممکن بود زیرا حجاج از پشت ما را هل می دادند.راه 

کیلومتر راه رفته بودیم و باید  10تر شد به همین دلیل پلیس عربستان روی ما آب سرد می ریختند ما قبل از آن 
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می ایستادیم هرچقدر سعی کردیم به کناربرویم نتوانستیم چون از پشت ما را به سمت جلو هل می دادند و چند 

 .ن می دانستم که یک فاجعه غم انگیز در راه استدقیقه بعد این اتفاق افتاد.م

  بودند؟ حادثه این عوامل نیز دیگری دالیل آیا

همیشه راه های دیگری نیز وجود داشت اما در آن روز بخصوص بقیه راه ها توسط پلیس عربستان بدون هیچ 

دن همین راه هم. برای بسته شدلیل مشخصی بسته شده بودند. چرا آن راه ها بسته بودند؟ من نمی توانم توضیح بد

ها ما راهی برای فرار نداشتیم.فقط یک راه وجود داشت و آن هایی که خالف جهت حرکت می کردند آن را 

اشغال کرده بودند.یک دلیل دیگر نیز وجود داشت پلیس عربستان در قبال حرکت بعضی ها در خالف جهت 

ی اغتشاش شد نیرو های امنیتی سر جایشان نبودند.اگر غفلت کرد.آن پلیس ها بسیار از خود راضی بودند.وقت

سرباز ها و پلیس ها جلوی کسانی که خالف جهت حرکت می کردند را می گرفت هیچوقت چنین اتفاقی نمی 

 .افتاد

 اما مقامات عربستانی گفتند که آفریقای ها عامل این حادثه هستند این موضوع چقدر درست است؟

چنین حرفی که کسانی که ریشه آفریقایی دارند عامل این حادثه بودند دروغ گفتند مقامات عربستانی با گفتن 

من باید اضافه کنم که منظور آن ها از آفریقایی ها سیاه پوستان یعنی کامرونی ها نیجریه ای ها و چادی ها است 

 ب می دانند.حتی مکانآنها مصری ها مراکشی ها لیبیایی ها و بقیه را آفریقایی نمی دانند بلکه آن ها را عر

 .استقرار ما نیز با مکان استقرار مردمانی که ریشه عرب دارند متفاوت بود

  است؟ چقدر نیجریه ها شده کشته آمار

 .نفر کشته شده اند ۵۶ما باید به کمیسیون ملی حج نیجریه اعتماد کنیم این کمیسون اعالم کرده که 

 بگیرند؟ را حادثه این خسارت تا آورند می فشار عربستان به نیجریه در حج آیا سازمان 

در حالی که من تاکید می کنم که از طرف کمیسیون ملی حج نیجریه نمی توانم صحبت کنم اما این کمیسون 

سر سختانه مقابل مقامات عربستانی ایستاده است سازمان حقوق بشر مسلمانان که من هم در آن کار می کنم 

رد که دولت عربستان باید خسارت همه کشته شده های حادثه منا را بدهد. هفته پیش در بیانیه ای اعالم ک

خدمات رایگان پزشکی باید به همه زخمی ها داده شود.ما برای اینکار دالیل زیادی داریم آدم های محبوبی 

 که است نای داریم انتظار ها عربستانی از ما که چیزی میان کشته شده ها وجود دارد از خبرنگار تا پروفسور ها.

 .معذرت خواهی کنند دنیا کل و نیجریه از و کنند قبول را خود سازی آماده در سستی علت به
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  است؟ افتاده اتفاقی چنین آیا کنند خواهی معذرت که خواسته عربستان ای نیجریه حج سازمان یک

 .نه تا االن مقامات عربستانی چنین کاری انجام نداده اند

  شد؟ خواهد بازگردانده کشور به ای نیجریه اجساد آیا

  

در سنت مسلمان ها اجساد در جایی مقدس خاک خواهند شد. مسلمان ها چیز خاصی را در رابطه با یک جسد 

مرده نمی بینند روح انسان ها بسته به شکل زندگیشان به سمت خدا می رود.هر کس که در شهر مقدسی بمیرد 

 .ساعت خاک شوند 48مان دارند که اجساد باید تا در همانجا خاک شود.در هر صورت مسلمانان ای
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روایتی تلخ از آنچه بر حجاج ایرانی در حج امسال گذشت/ جرات نداشتیم از هتل بیرون 

 بزنیم 

 47۵ مرگ بود؛ مسلمانان بر بزرگی مصیبت روز دو این حوادث ،94 مهر 2 ،94 شهریور 20 - حوادث < جامعه

 جا به 143۶ حج مناسک ایرانی حاجی هزار ۶4 برای تلخی خاطرات ها،سعودی کفایتی بی کمال در ایرانی

 .است گذاشته

 این شرح حال این« تنهایم بگذارید، می خواهم چند روز تنها باشم.»مدام گریه می کند، می گوید  :امید کریمی

یع شوند می کنند تا مستطروزهای زنی است که تازه از سفر حج برگشته. ارزشمندترین سفر مسلمانان، همه کار 

و به حرم امن الهی برسند. اما حال این روزهای حجاج تازه برگشته از مکه، به حال هیچ سالی نمی خورد. شاید 

  .. کشتار ایرانیان حاضر در مراسم برائت از مشرکین۶۶سال 

و زیارت دوخته  کشی سازمان حج، داستان دیگری دارد. برای همه آنهایی که سالها چشم به قرعه143۶حج 

بودند تا نوبتشان بشوند و برسند به خانه خدا، به طواف کعبه و نمازهای مسجدالحرام، لباس احرام و سعی صفا و 

 ...مروه، به رمی جمرات

تا قبل از سقوط جرثقیل همه چیز عادی »، آرامش از حج ابراهیمی گرفته شد؛ 94شهریور  20اما عصر جمعه 

 «.ن و سقوط، مصیبت ها پی در پی آمدندبود. اما بعد از آن طوفا

این روایت کوتاه خانم سوسن کاوه است؛ یکی از حجاج ایرانی که سه روز پیش به ایران بازگشت و حاال مدام 

  .گریه می کند، مثل همه حجاجی که این روزها به آغوش خانواده هایشان برگشته اند

ر بیمارستان هالل احمر بستری بودم. به همین دلیل شاهد من به دلیل کسالت در روز سقوط جرثقیل د»می گوید: 

حال و روز مجروحانی بودم که به بیمارستان می آوردند. همهمه بود و خون و فریاد. برای من که سال های 

جنگ را دیده بودم، این تصاویر درست تکرار همان روزها بود. تعدادی از مجروحان، صدمه جسمی ندیده 

ی به آنها وارد شده بود که قابل مهار نبودند. فقط فریاد می زدند و گریه می کردند و می بودند اما چنان شوک

خواستند به ایران برگردند. زن جوانی که بعد از این حادثه دچار شوک شده بود، آنقدر از خود بیخود بود که 

وشه یاید، می خواست یک گحتی اجازه نمی داد آرامبخش به او تزریق کنند. حاضر نبود از بیمارستان بیرون ب

 «.پناه بگیرد تا همسرش از ایران بیاید و او را با خود برگرداند که عمال چنین چیزی ممکن نبود

خانمی از همسفران تعریف می کرد که در مسجدالحرام » :روایت تلخ است؛ تصویری از بیمارستان هالل احمر

را روی شانه ام حس کردم. می گفت فکر کردم  نشسته بودم و مشغول زیارت بودم که یک دفعه سقوط جسمی
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کسی به سمتم سنگ پرتاب کرده. وقتی برگشتم، دیدم تکه های بدن آدم هاست که دور و اطرافم پخش شده و 

 «.یک دست کنده شده هم روی شانه من افتاده بود

شته که در دوسال گذ؛ تندبادی وزیدن گرفت، بسیار سبک تر از تندبادها و طوفان هایی 94شهریور  20جمعه، 

مصیبت  در تهران دیده ایم، اما یکی از تاورکرین های اطراف مسجدالحرام، سقوط کرد، روی زائران و بعد،

  .ایرانی 11نفر جان دادند، از جمله  107وارد شد. 

ها.  تصویری غریب برای همه ما ایرانی .حتما از تلویزیون دیده اید، حجاجی را که در فرودگاه گریه می کنند

حاجی ها را همیشه دیده ایم که خندان و شاداب به آغوش خانواده ها بر می گردند و از خاطرات خوب حج 

خدا »و گفت « چه شد؟»برای همه اقوام و آشناها تعریف می کنند. اما حاال باید گریه ها را دید و از آنها پرسید، 

  «.رو شکر که صحیح و سالم برگشتید

روز گذشته بسیار شنیده و خوانده اید. اما می دانید فاجعه منا و سقوط جرثقیل، چه  10 اما در منا چه شد؟ در

 بالیی سر حجاج زنده مانده، آورده است؟

بعدتر، وقتی حادثه منا اتفاق افتاد، جو آنقدر ملتهب و سنگین شد که تحملش برای ما که عزیز از دست نداده »

ری یا فضاهای عمومی که تردد می کردیم، مدام چهره های گریان بودیم هم دشوار بود. توی آسانسور، غذاخو

و نگرانی را می دیدیم که می خواستند دعا کنیم عزیزانشان پیدا شوند. زنانی را می دیدیم که می گفتند ما با 

همسرمان به حج آمدیم. حاال چطور بدون او برگردیم؟ بعضی ها می گفتند شرطه های عربستان به جای کمک 

روحان و کسانی که زیر دست و پا افتاده بودند، روی پشته آدم ها راه می رفتند و به درخواست زنده های به مج

 «.نیمه جانی که آب می خواستند، با لگد پاسخ می گفتند

هایی که عزیزی را در منا جا گذاشتند و برگشتند. آنها که را خوانده اید؟ همان های زنان برگشته از حجمویه

روزهای آخر که وقت برگشت بود، خیلی ها حاضر نبودند همسر و فرزندشان را روی » :دلشان نبود برگردند

ته شده ها شتخت بیمارستان رها کنند و به ایران برگردند. وضع روحی آنهایی که عزیزانشان جزو مفقودین یا ک

 -هزنده یا مرد-بود، از این هم بدتر بود. خیلی هایشان اصرار داشتند که در عربستان بمانند و با عزیزشان 

 «.برگردند

اما آنهایی که زنده ماندند و عزیزی در بیمارستان و مفقودها نداشتند هم حس ناامنی مفرط، دست و دلشان را به 

دیگر جرات نداشتیم پایمان را از هتل بیرون بگذاریم. نمی دانستیم زنده  بعد از حادثه منا» :زیارت می لرزاند

می مانیم یا نه. مدام به مرگ فکر می کردیم. حتی برای چند قدم دور شدن از هتل هم با همه هم اتاقی ها 
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ر گخداحافظی می کردیم، حاللیت می طلبیدیم و گاهی شماره و نشانی اقواممان را رد و بدل می کردیم که ا

زنده نماندیم، به آنها خبر دهند. سایه مرگ آنقدر سنگین بود که نمی گذاشت لذت زیارت را بفهمیم. سنگین 

 «.به مکه رفتیم و سنگین تر برگشتیم

همین تحمل اوضاع را برای ما سخت تر می کرد. هر روز که از »در فضای ناامنی، بازار شایعه داغ تر می شود: 

رای انجام اعمالمان از هتل بیرون برویم، یک شایعه جدید می شنیدیم که تشخیص خواب بیدار می شدیم تا ب

صحت و سقم آن برایمان راحت نبود. مثال روز بعد از سقوط جرثقیل، شنیدیم که باز هم جرثقیلی سقوط کرده 

ی ماجرا را درستو میزبان عربستانی نگذاشته ماجرا رسانه ای شود. عکس هایی از ایران برای ما فرستاده می شد و 

از ما سوال می کردند اما خیلی از این عکس ها یا مربوط به وقایعی در دیگر نقاط دنیا بودند یا در سال های 

گذشته اتفاق افتاده و حاال دوباره از پرونده خاطرات بیرون کشیده شده بودند تا به اسم فجایع مکه دست به 

س و اضطراب زائران بیشتر می شد و هر روز ماندنشان در مکه، با دست شوند. اتفاقی که می افتاد این بود که تر

 «.وحشت مرگ می گذشت

نفر در فاجعه منا( را نگرفت،  4۶4نفر در حادثه سقوط جرثقیل و  11) ایرانی 47۵فقط جان  143۶حوادث حج 

ایلی به واگویه آنچه هزار نفر دیگر را هم بهم ریخته است؛ آنهایی که این روزها نه می خندند و نه تم ۶4روان 

 .برآنها گذشت دارند. آنها را درک کنید، دریابید؛ غم بزرگی با خود دارند

 

 

 

شود درمان کرد؟/ دستورالعمل وزارت مصیبتی را که حجاج امسال کشیدند، چطور می

 بهداشت برای حمایت روانی 

 تجربه را فضاهایی و اند داغدیده و داغدار دارند؛ تفاوت سال هر های حاجی با امسال حجاج - سالمت < جامعه

 .بماند ها آن در سالها تواند می نشدن درمان صورت در اش روانی تاثیرات که اند کرده

حجاج دارند برمی گردند. خانواده ها یک ماه منتظر بوده اند تا دوباره روی حاجی هایشان را  -زهرا مهاجری

ببینند و آن ها را در آغوش بکشند؛ انتظار دارند سفیدپوش هایی ببینند که پاک و نورانی برگشته اند و قرار است 

فاق نمی افتد. حاجی ها مثل لشکر کلی حرف و خاطره شیرین از لحظه های ناب معنوی داشته باشند. اما این ات

شکست خورده، سیاه پوشند و عزادار. شیرینی عبادت و بندگی به کامشان تلخ شده. خاطره های خوب بی 
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واسطه حرف زدن با خدا، وقوف در مشعر و عرفات، راندن شیطان و دور خانه خدا گشتن جایش را به خاطره 

آن ها که عزیز از دست داده اند و با همراه رفته اند و تنها تلخ و هولناک از دست دادن هموطنان داده. چه 

برگشته اند، و چه آن ها که فقط شاهد پرپر شدن حاجی ها بودند حال و روز خوبی ندارند. خانواده هایشان که 

  .از اینجا، از این راه دور اخبار ناراحت کننده می شنیدند هم حالشان بهتر از مسافران نیست

ی و روانی، اگر مورد توجه نباشد و درمان نشود، در آینده می تواند مشکالتی زیادی درست این وضعیت روح

 .کند

 حسِ وحشتناک تهدید شدن حیات

اگر به دیدن حاجی هایی که امسال از حج برگشته اند رفته باشید، متوجه تفاوتشان با حاجی های سال های 

ده اند و چه آن ها که فقط وصفش را شنیده اند، از این گذشته می شوید. چه آن ها که از نزدیک حوادث را دی

  .ماجرا شوکه اند

ای کاش پلی چیزی شکسته بود. ای کاش جرثقیل افتاده بود. ای کاش الاقل در یک لحظه از دنیا رفته بودند »

 «.نه این که اینطور روی هم بیفتند و از فشار و تشنگی و گرما بمیرند

را با بغض می گوید. چند ساعت بعد از حادثه منا به محلی که بدن های بی جان و حاج آقا صادق اکبری این ها 

به ارتفاع یک متر روی هم »نیمه جان حاجی ها روی هم افتاده بود رفته و از نزدیک فاجعه را دیده. می گوید: 

هم  ی. به کسیآدم ریخته بود. آن قدر زیاد بودند که نمی دانستی کدامشان را نجات دهی و از کجا شروع کن

 «.اجازه نمی دادند برای کمک جلو برود. خودشان هم که به آن شکل وحشتناک کار می کردند

طوری از حجم اجساد و وضعیتشان حرف می زند که انگار همین االن اتفاق افتاده. مثل یک فیلم جلوی 

ول تعریف می کند و چشمش است و مرتب مرور می شود. هر کس به دیدنش می آید همین ها را برایش از ا

بغض می کند و بعد از مدتی در سکوت فرو می رود و خیره گوشه ای را نگاه می کند. تکرار کردن و گفتنش 

 .به جای این که باری که در دلش سنگینی می کند را کم کند، داغ را تازه تر می کند

این مسئله حرف بزنند یا اشک می سایر همراهانش هم همین حالت ها را دارند. یا دلشان نمی خواهد راجع به 

  .ریزند و ریز به ریز هر چه دیده و شنیده اند را با بی تابی تعریف می کنند

برگشته. می گوید: جو آنقدر  خاطرات تلخسوسن کاوه یکی دیگر از همین حاجی هاست که با کوله باری از 

ملتهب و سنگین شد که تحملش برای ما که عزیز از دست نداده بودیم هم دشوار بود. توی آسانسور، 

غذاخوری یا فضاهای عمومی که تردد می کردیم، مدام چهره های گریان و نگرانی را می دیدیم که می 
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یم که می گفتند ما با همسرمان به حج آمدیم. حاال خواستند دعا کنیم عزیزانشان پیدا شوند. زنانی را می دید

چطور بدون او برگردیم؟ بعضی ها می گفتند شرطه های عربستان به جای کمک به مجروحان و کسانی که زیر 

دست و پا افتاده بودند، روی پشته آدم ها راه می رفتند و به درخواست زنده های نیمه جانی که آب می 

 .گفتند خواستند، با لگد پاسخ می

دکتر محمد اورکی درباره وضعیت روحی حجاج امسال به خبرآنالین می گوید: معموال وقتی یک استرس 

شدید به فرد وارد می شود به طوری که از تحمل و ظرفیت فرد باالتر باشد، که معموال در حوادثی مثل سیل و 

 می بینیم، فرد اولین و بزرگترین زلزله که منجر به کشته شدن تعداد زیادی می شود این استرس شدید را

احساسی که دارد، احساس تهدید شدن حیات است. و زیاد و کم بودن این حس کامال بستگی به این دارد که تا 

 .چه حد منابع حمایتی اطراف فرد باشد

ی ماو ادامه می دهد: هر چقدر منابع حمایتی پیرامون فرد کمتر باشد، استرسی که موجب احساس تهدید حیات 

شود برای مدت زمان طوالنی تری در فرد می ماند و تخریب بیشتری دارد. در زائرین امسال به دلیل این که 

خارج از کشور بودند و این منابع حمایتی به دلیل غربت و دوری از وطن و ناآشنایی به محیط در دسترس نبوده 

 .اند، اختالالت بیشتری را ایجاد کرده است

: بعد از تجربه این استرس، فرد دچار اختاللی می شود که به آن اختالل استرس پس از دکتر اورکی می گوید

ضربه روانی می گوییم. حادثه ای که در منا رخ داد و آن کشتار دسته جمعی، سانحه ای بود که همین ضربه 

 .شودروانی شدید را ایجاد می کند و پس از آن اختالل استرس پس از ضربه روانی به فرد وارد می 

 !هر لحظه منتظر بودیم بمیریم

نزهت صالحی هم از آن حاجی هاییست که نتوانسته صحنه های بد را از ذهنش دور کند. برای هم کاروانی 

هایشان اتفاقی نیفتاده ولی آنجا با خانم هایی دوست شده که آن ها شوهرانشان را از دست دادند. از آن چند 

تانش را داشته می گوید و این که چه به روزشان آمده تا باالخره ساعتی که استرس بازگشت همسران دوس

 .بهشان اعالم کرده اند که مردهای کاروان کناری همگی از بین رفته اند

آن اول که خبر به گوشمان رسید گفتند کال صد نفر فوت شده اند که ده دوازده تا ایرانی هم در »می گوید: 

ش می کردند از همراهانشان خبر بگیرند. از ایران هم مرتبا به ما زنگ می بینشان هستند. همان موقع هم همه تال

انگار آن ها زودتر خبردار شده بودند. تا ساعت ها هیچ خبری نداشتیم و فقط به حرف ها و شایعه هایی  .زدند

ا را هکه درست و غلط از این طرف و آن طرف می رسید گوش می دادیم. آن هایی که اینترنت داشتند هم خبر
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می خواندند و ما مضطرب تر می شدیم. همه دلشان می خواست راه بیفتند بروند و از نزدیک ببینند چه خبر 

 «...شده

همه ی این ها را با گریه می گوید. در کل حرف هایش هیچ خاطره ای جز خاطره سیاه روز وقوف در منا ندارد. 

ه بودند یا گم کرده بوند می گوید و می گوید که هر از ضجه و ناله های کسانی که همراهشان را از دست داد

  .لحظه منتظر وقوع اتفاقی بودند تا جانشان را از دست بدهند

گوید: از دیروز که مادرم برگشته، با هر زنگ تلفن از جا می پرد و منتظر یک اتفاق بد  دختر خانم صالحی می

می خواهد اگر اتفاقی افتاده راستش را بگوییم! شب است. هر وقت می خواهیم با او صحبت کنیم سراسیمه از ما 

 .ها خواب ندارد یا به محض این که می خوابد با اضطراب شدید از خواب می پرد

دکتر محمد اورکی، روانشناس، درباره اختالالتی که بعد از اینگونه حوادث پیش می آید به خبرآنالین می 

آن که حادتر است معموال از چند ساعت تا چند روز بعد از  گوید: معموال دو نوع اختالل می بینیم. یک نوع

حادثه اتفاق می افتد و نشانه های اختالل از همان ساعات اولیه خودش را نشان می دهد و دومین نوع اختالل 

ماهها بعد با تاخیر خودش را نشان می دهد. در این حالت ممکن است فرد از همان اول عالئم را نشان ندهد و 

 .یک ماه تازه نشانه ها را در فرد ببینیم بعد از

 بهت، کابوس و کرختی، از عالئم اختالل استرس پس از سانحه

دکتر محمد اورکی روانشناس در  .یا همان اختالل استرس پس از سانحه عالئم مختلفی دارد« دیاستیپی»

ی روانی، بهت زدگی و حیرت است. باره این نشانه ها می گوید: اولین نشانه اختالل پس از این گونه ضربه ها

نشانه دیگر مرور ذهنی حادثه است که بسیار زیاد اتفاق می افتد. این مرور ذهنی و بازسازی یا می تواند در 

 .بیداری باشد یا در خواب و به شکل کابوس تکرارشونده

ر ریف، تپش قلب و نظیاین روانشناس ادامه می دهد: عالوه بر این مسئله، یک سری نشانه ها مثل اضطراب، تع

  .این ها برای فرد رخ می دهد که فرد را پریشون کرده و از حالت عادی خارج می کند

واکنش های ناگهانی مثل از جا پریدن و عالئمی مانند محدود شدن عواطف و تالش اذیت کننده برای 

شود هم از آن دست  یادآوری آن رویداد و همچنین احساس جدایی از موقعیت که موجب کرختی عاطفی می

 .اتفاقاتی است که برای مبتالیان به پی تی اس دی می افتد
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به گفته این روانشناس،در این افراد کاهش قابل مالحظه عالقه و مشارکت در فعالیت های پیرامونی مشاهده می 

باال  شود و همواره احساس کوتاه شدن عمر و نزدیک شدن به مرگ دارند. حمله های خشم و تحریک پذیری

 .نیز در مواردی دیده می شود

 ptsd مشاوره های گروهی برای درمان اختالل

اتفاقاتی که در حج امسال افتاد، فشار روانی زیادی را بر حاجیان تحمیل کرد. فشاری که اگر درمان نشود 

س از س پمشکالت زیادی را ایجاد می کند. دکتر اورکی بر درمان و مداخله برای مبتالیان به اختالل استر

سانحه تاکید می کند و می گوید اگر یکی از عالمت های گفته شده در فرد مشاهده شد، می بایست برای 

 .درمان اقدام کرد

او می گوید: یکی از مداخله هایی که برای مبتالیان به اختالل پی تی اس دی انجام می شود، بحث مدیریت 

مواقع تیم هایی از مواجه شدگان با سانحه تشکیل می دهند و  فشار روانی آن حادثه بحرانی است. معموال در این

 .برای این تیم ها مشاوره های گروهی می گذارند

این روانشناس می گوید: در این نوع مشاوره های گروهی، متخصصان روانشناسی از طریق مرور حادثه، راههای 

 .کنار آمدن را آموزش می دهند و آن ها را حمایت روانی می کنند

و ادامه می دهد: عالوه بر آن روانشناس ها سعی می کنند اعضای خانواده و اطرافیان افراد سانحه دیده را ا

آموزش دهند که بیشتر این آموزش ها مبتنی بر حمایت از سانحه دیده هاست که چطور با آن ها حرف بزنند، 

 .اینجور مالحظه ها اجازه ندهند تنها باشند، کمتر به آن ها موقعیت فکر کردن بدهند و از

دکتر اورکی ادامه می دهد: یک سری درمان های اختصاصی هم هست که روانشناس ها در صورت تشخیص 

باید آن ها را در پیش بگیرند مثل درمان های مواجه ای و شناخت درمانی که باید متخصص در محیط درمانی و 

جلسه  12تا  8می دهد. بسته به شدت نشانه ها از طی چندین جلسه بسته به آسیب و نشانه هایی که دارد انجام 

 .درمان نیاز است تا شدت این عالئم کم شود و به حالت معمول برگردند

 حمایت روانی اداره سالمت روان وزارت بهداشت از حاجیان امسال

حه ساندکتر حاجبی مشاور وزیر بهداشت در امور سالمت روان از تدوین دستورالعملی برای حمایت روانی از 

 .دیدگان حج امسال خبر می دهد
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باره به خبرآنالین می گوید: ما معتقدیم برای کسانی که در حج امسال با حوادث روبرو بودند باید او در این

 .مداخالت و حمایت های روانی انجام شود و در وزارت بهداشت نیز پیگیری این موضوع بودیم

اسان دوره دیده هماهنگی هایی انجام شده و دستورالعملی را مشاور وزیر بهداشت ادامه می دهد: با کارشن

 .نوشتیم و به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ کردیم تا این حمایت های روانی از این کانال انجام شود

دکتر حاجبی می گوید: افرادی که دچار اختالل شده باشند با ساز و کار معینی شناسایی و دعوت می شوند و 

 .داشتند، مداخله و مشاوره را به طور رایگان دریافت می کنند چنانچه تمال

حاجیان امسال به مرور به کشور برمی گردند و خیلی هایشان از نظر روحی در شرایط خوبی نیستند. در این 

شرایط، برخورد درست و اصولی با این افراد به منظور جلوگیری از اختالالت روانی و گسترده و طوالنی تر 

 .از اهمیت بسیاری باالست که می بایست مورد توجه مسئولین و البته خانواده های این زائرین باشدشدن آن 
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  منا؛ فاجعه از حوزه عالی شورای دبیردوم روایت

 

 رئیس یسخنران/  شکست را ها سعودی کارشکنی سد رهبری صریح بیانات

 زمینه جمهور

  شد ها سعودی علیه ای رسانه فشار ساز 

 ها عودیس بحران مدیریت اینکه بر تاکید با علمیه های حوزه عالی شورای دبیردوم/ حوزه

 تظاران و هستند هم حج مدیریت مدعی ها سعودی متاسفانه: گفت است، بوده صفر زیر

 !کنند سپاسگزاری آنها از دیگران دارند

به تشریح بی تدبیری سعودی ها در رخ دادن  «حوزه» آیت اهلل غروی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری

فاجعه منا پرداخت و اظهار داشت: هیچ تردیدی وجود ندارد که سعودی ها در اصل حادث شدن این فاجعه، بی 

 تدبیری کردند.

رد، گفت: از خیابان های اصلی و وی با بیان اینکه برای ورود و خروج از جمرات راه های مختلفی وجود دا

فرعی از باال و پایین راه های مختلفی است؛ طبیعتا هنگامی که یک مسیر ترافیک انسانی پیدا می کند و جمعیت 

بیش از ظرفیت می شود، مدیران و ماموران سعودی می توانند با کمک دوربین های مداربسته، سیستم های 

تظامی، جمعیت را به راه های دیگر هدایت کنند درحالی که چنین کاری مخابراتی و نیروهای انتظامی و غیران

 نکردند.

 یتجمع این در  این عضو بعثه آیت اهلل العظمی صافی افزود: اگر الزم بود برخی از شخصیت های سعودی

 لزوم هب توجه با که کنند انتخاب خروج و ورود برای را ساعاتی که دادند می تذکر آنها به باید یابند، حضور

 جود نیاید در حالی که این کار نیز انجام نشد.بو حاجیان دیگر برای مشکالتی آنها محافظت

آیت اهلل غروی با بیان اینکه جای تردیدی نیست که آل سعود در ارتباط با اصل حادثه دچار تقصیر است، ابراز 

تراکم متوقف شده بودند، راه داشت: متاسفانه به جای چاره اندیشی برای جمیت زیادی که در یک راه پر

برگشت را نیز در همین مسیر بازگشایی کردند به گونه ای که دو سیل جمعیت با یکدیگر از روبه رو و پهلو 

 مواجه شدند.

http://hawzahnews.com/
http://hawzahnews.com/
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وی در ادامه به ابعاد مختلف پس از حادثه منا پرداخت و اظهار داشت: این سوال مطرح است که چرا بعد از سه 

 مجروحین رفتند؟ ساعت به سراغ مصدومین و

دبیردوم شورای عالی حوزه های علمیه افزود: آیا این ها از طریق دوربین ها ابعاد فاجعه را نمی دیدند و 

 هلیکوپترهای در حال پرواز وضعیت اسف بار حجاج را منتقل نمی کردند؟

لیکوپترها، آب پاشی درجه صبح منا، گفت: آیا نمی توانستند از طریق ه 44آیت اهلل غروی با اشاره به دمای 

   کنند و جمعیت را نجات دهند؟

وی افزود: آنها می توانستند با سبک کردن برخی راه ها، نیروهای امدادی را بسیج کنند تا سریعتر به آسیب 

 دیدگان رسیدگی شود که چنین کاری نیز نکردند.

شدید به افراد ویلچری اجازه  این عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین با طرح این پرسش که چرا در آن ازدحام

ورود دادند، گفت: هنگامی که به جمعیت فشار وارد می شد، جمیعت بر روی افراد ویلچری میافتاد و حجاج 

 دچار صدامت بیشتری شدند.

آیت اهلل غروی با اشاره به اینکه برخی حجاج دیگر کشورها، اثاث های زیادی روی سر داشتند، ابراز داشت: 

 ن کار از آغاز گرفته می شد در حالی که امسال این کار را نکردند.هرسال جلوی ای

وی همچنین بیان داشت: در آن گرما و فشار و جمعیت، گاهی حجاج به شکل چهارطبقه روی هم قرار گرفته 

 بودند.

 داین عضو بعثه حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی با طرح این پرسش که چرا باید رسیدگی به حادثه دیدگان بع

از چندساعت آغاز شود، گفت: اگر سعودی ها، اهل مدیریت بودند می توانستند طی یک ساعت مبادی ورودی 

 را کنترل و زمینه امدادرسانی را فراهم کنند.

 *عملکرد ضعیف نیروهای امدادی سعودی

نیروهای آیت اهلل غروی با اشاره به عملکرد ضعیف نیروهای امدادی سعودی در این حادثه، اظهار داشت: 

 امدادی بعد از گذشت سه ساعت از حادثه وارد شدند و زمانی هم که آمدند متاسفانه بسیار ضعیف عمل کردند.

وی تصریح کرد: نیروهای امدادی می توانستند حجاج مصدوم را به خیمه های در حاشیه مسیر و اجساد حجاج 

 ی نکردند.را با احترام به کانتینرها انتقال دهند در حالی که چنین کار
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این عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین با اشاره به وضعیت حجاج مجروح، گفت: بعضی حجاج شهادتین خود را 

 نیز گفته بودند و نمی توانستند حرکتی کنند چرا که دست و پای آنها زیر جمعیت مانده بود.

 *رفتار زشت ماموران سعودی با حجاج مصدوم

زشت نیروهای سعودی نسبت به حجاج مجروح و جانباخته، گفت: متاسفانه این  آیت اهلل غروی با اشاره به رفتار

ماموران با پوتین هایشان به حجاج لگد می زدند تا ببینند آنها زنده هستند یا خیر؛ دست و پای حجاج مجروح را 

تارهای رف می گرفتند و به بیمارستان های منا، مکه، جده و طائف منتقل می کردند و اینکه در طی مسیر چه

 دیگری با آنها شده است، مشخص نیست.

وی یادآور شد: سعودی ها، اگر اهل مدیریت بودند می توانستند طی یک ساعت به داد مجروحین برسند و 

 تلفات را به یک دهم وضع فعلی برسانند.

 *لزوم افشاگری میزان قصور سعودی ها از سوی هیئت های حقیقت یاب

 صافی گلپایگانی با تاکید مجدد بر قصور سعودی ها، اظهار داشت: هیئت های این عضو بعثه حضرت آیت اهلل

 حقیقت یاب باید میزان کمی و کیفی قصور سعودی ها را در این حادثه افشا کنند.

آیت اهلل غروی در ادامه افزود: در گذشته این گونه بود که وقتی گوسفندان را در منا قربانی می کردند، بعد از 

رهایی به جهت انتقال آنها می آمدند، متاسفانه چنین برخوردی با اندکی تفاوت با حجاج صورت مدتی تریل

 گرفت.

  *مدیریت بحران سعودی ها زیر صفر بود

وی با تاکید بر اینکه مدیریت بحران سعودی ها زیر صفر بوده است، گفت: متاسفانه سعودی ها مدعی مدیریت 

 از آنها سپاسگزاری کنند. حج هم هستند و انتظار دارند دیگران

این عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین با اشاره به اینکه سران سعودی به دنبال جمع کردن این فاجعه بدون هیچ 

گونه سروصدای رسانه ای بودند، ابراز داشت: آن ها می خواستند همچون گذشته با کشورهای متبوع حاجیان 

ا که آنها همچون جمهوری اسالمی پیگیر لحظه به لحظه حجاج جانباخته و مفقود به شکلی کنار بیایند چر

 نیستند.

 *تالش رسانه ای و دیپلماتیک ایران
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آیت اهلل غروی با اشاره به فشارهای رسانه ای و دیپلماتیک ایران، گفت: جمهوری اسالمی از ابتدای فاجعه 

 ه کاروان ها انجام داد.بیشترین تالش ها را برای شناسایی مفقودین و جانباختگان براساس شمار

 *سخنرانی رئیس جمهور زمینه ساز فشار رسانه ای علیه سعودی ها شد

وی با بیان اینکه سخنرانی رئیس جمهوری در سازمان ملل به تشریح ابعاد بیشتری از فاجعه منا و بی کفایتی سران 

و بین المللی علیه سعودی ها سعودی پرداخت، اظهار داشت: سخنرانی رئیس جمهور زمینه ساز فشار رسانه ای 

 شد و با تالش های جمهوری اسالمی، ندای مظلومیت حجاج کشورهای دیگر نیز بلند شده است.

این عضو بعثه حضرت آیت اهلل صافی گلپایگانی با اشاره به اینکه سعودی ها فکر نمی کردند جمهوری اسالمی 

ی گفت: فشار رسانه ای ایران امر الزمی بود چرا که بسیار از نظر رسانه ای پیگیر لحظه به لحظه ابعاد فاجعه شود،

 از حجاج، مظلومانه جان دادند.

 *در ابتدای فاجعه چاره ای جز برخورد مالیم نبود

آیت اهلل غروی با اشاره به ادعاهای برخی از گروه های سیاسی مبنی بر قصور دولت در پیگیری فاجعه منا، ابراز 

ای نبود که برخورد مالیم و سیاسی صورت گیرد چرا که به نحوی حجاج ما در داشت: در ابتدای کار چاره 

 عربستان گرفتار بودند.

 *برخی گروه های داخلی، سیاسی کاری می کنند

وی با انتقاد از سیاسی کاری برخی افراد و گروه ها، گفت: دولت و مسئوالن از همان ابتدا تمام تالش خود را به 

 دولت، سیاسی کاری است. کار گرفتند و متهم کردن

   *بیانات صریح رهبری سد کارشکنی سعودی ها را شکست

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب، گفت: هنگامی که سعودی ها زیر بار پذیرش مسئولیت فاجعه منا نمی 

م معظم قارفتند و نمی خواستند حجاج را تحویل بدهند و کارشکنی می کردند، بیانات صریح و مقتدرانه م

   رهبری موجب تغییر رویه آنها شد.

دبیردوم شورای عالی حوزه های علمیه در پایان با اشاره به اینکه سعودی ها می خواستند گورهای دسته جمعی 

درست کنند، گفت: حتی برخی مفتیان ادعا کرده بودند از نظر فقهی ما کسانی که در منا فوت کنند، باید در 

 مکه دفن شوند.
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 رب هاخانواده آغوش به شاداب و خندان که ایم دیده همیشه را هاحاجی ؛خراسان جنوبی -خبرگزاری شبستان

ها را دید و از کنند. اما حاال باید گریهمی تعریف آشناها و اقوام همه برای حج خوب خاطرات از و گردندمی

 «خدا رو شکر که صحیح و سالم برگشتید.»و گفت « چه شد؟»آنها پرسید، 

  

برای حج ارزشمندترین سفر مسلمانان، همه کار می کنند تا مستطیع شوند و به حرم امن الهی بروند. اما حال این 

و کشتار ایرانیان  ۶۶به حال هیچ سالی نمی خورد جزء حج خونین سال روزهای حجاج تازه برگشته از مکه، 

 حاضر در مراسم برائت از مشرکین مکه...

  

کشی سازمان حج و زیارت دوخته حج امسال داستان دیگری دارد، برای همه آنهایی که سالها چشم به قرعه

ا و زهای مسجدالحرام، لباس احرام و سعی صفبودند تا نوبتشان بشوند و برسند به خانه خدا، به طواف کعبه و نما

 مروه، به رمی جمرات...

  

نه خبری از پرچم زیارت قبول است و نه شادی .. خانه شلوغ و چادر عزا علم شده است... فضا سنگین است و 

 داردی به منا حادثه در جنوبی خراسان باخته جان این خانواده به سرسالمتی و تسلیت عرض برای غم بار..

 بار...یم. فضا سنگین است و غمرفت اشخانواده

  

خانم خدیجه خزاعی یکی از حجاج خراسان جنوبی که دو روز پیش به ایران بازگشت و حاال مدام گریه می 

 اند.کند، مثل همه حجاجی که این روزها به آغوش خانواده هایشان برگشته

 یرجندب در شبستان ثه منا در گفتگو با خبرنگارباختگان حادهمسر مرحوم حاج محمد مهدی رضاپور از جان 

 .بروند صبح آقایان بود قرار و بردند جمرات رمی شبانه را زنان آمدیم منا که شبی: گفت

زء نفر دیگر از کاروان به خاطر وضعیت جسمانی ج 1۵حاجیه خزاعی بیان کرد: مرحوم رضاپور به همراه حدود  

معذورین بودند که صبح از محل چادرهای منا قرار شد با یکی از عوامل کاراون به نام آقای ناصری به رمی 

http://media.shabestan.ir/Original/1394/07/13/IMG09404362.jpg
http://media.shabestan.ir/Original/1394/07/13/IMG09404362.jpg
http://shabestan.ir/
http://shabestan.ir/
http://shabestan.ir/
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پور، جهان بین، آرگینی و دلیر جمرات بروند و تا جای که خاطرم هست آقای همایونی، چوبدار، دالکه، حاجی

 نیز جزء همین معذورین بودند.

  

صبحانه رفتم چادر آقایان تا حال همسرم را که روز قبل در عرفات گرمازده گوید: صبح بعد از خوردن وی می

شده بود جویا شوم که دیدم عازم رمی جمرات است به ایشان گفتم شما حالتان خوب نیست نائب بگیرید که 

 خواهم بروم.جواب داد شما حالت از من بدتر بود رفتی من هم می

  

به ایشان گفتم پس به اندازه کافی با خودتان آب ببرید که روی صورتتان هم  این حاجیه خانم ادامه داد: بنابراین

ظهر شد اما از ایشان خبری نبود رفتم جلوی چادرشان و به یکی از  11بریزید و خداحافظی کردیم. ساعت 

 تشود مسافت طوالنی و پرازدحام جمعیمسئوالن کاروان گفتم چرا برنگشتند که جواب دادند هنوز دیر نمی

 است.

خزاعی با اشاره به اینکه بعد از شنیدن خبر فاجعه منا شب شده بود اما هنوز همسرم برنگشته بود و کاری از  

دست ما جز صبر و انتظار بر نمی آمد، گفت: فرزندانم از ایران زنگ زدند و گفتند مامان شبکه خبر اسم بابا رو 

فضل یعقوبی مدیر کاروان ما که از قائن بود به ما خوش جزء مصدومان زیرنویس کرده و بعد از آن آقای ابوال

 خبری داد که همسرم زخمی شدند.

  

کردم مدیر گوید بعد از روز حادثه هر وقت از حال همسرم سوال میوی که بغض راه گلویش را بسته می

دهند به نمی کاروان و مسئوالن حج و زیارت جواب میداند که هیچ اطالعی نداریم چون دولت عربستان اجازه

 ها سر بزنیم.بیمارستان

رکل حج کند: روز بعد نوفرستی مدیکردیم، عنوان میاو با بیان اینکه بیشتر اخبار حادثه منا را از ایران دنبال می 

و زیارت خراسان جنوبی به چادرهای ما آمدند و سواالتی پرسیدند و من و دختر خاله همسرم که تنها با ما به 

م کنید که ایشان جواب دادند ما پیگیری هستیگفتیم ما دو زن هستیم مرد ما رفته چرا کاری نمیمکه آمده بود 

کند. از بعثه هم برای بازدید آمدند چون کاروان ما از استان کشته و مفقود و اما دولت عربستان همکاری نمی

 زخمی بیشتر داشت و آنان هم گفتند پیگیر مسئله هستیم.
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 12اطالع بودیم. روز شنبه چهارم مهر ماه مصادف با داد: ما همچنان نگران و از همسرم بی حاجیه خزاعی ادامه 

 های خود شدیم.الحجه مناسک حج در سرزمین منا به اتمام رسید و راهی مکه مکرمه شده و وارد هتلذی

  

مجبور  کمرم وارد شده بودای که به افزاید: بخاطر وضعیت جسمانی و ضربهباخته فاجعه خونین مِنا میهمسر جان

قرار بگیرم  ها و سخنان دیگرانبودم بیشتر در اتاق هتل باشم و بعد حادثه منا برای اینکه کمتر در جریان صحبت

 آوردند.حتی غذایم را به اتاق می

  

ید: گوهای بسیاری که داشتند بشدت ناراحت است، میاحترامیاو که از برخورد ماموران عربستان به دلیل بی

بقیه اعمال حج شامل طواف زیارت، نماز طواف زیارت، سعی میان صفا و مروه، طواف نساء و نماز طواف نساء 

خواستند مرا با ویلچر ببرند اما ماموران اجازه ندادند را بخاطر اینکه وضعیت جمسانی و روحی مناسبی نداشتم می

بور شدم پیاده و به سختی اعمال خود را به لطف خدا تا جایی که با سرو صدا ویلچر را پرت کردند بنابراین مج

 به پایان برسانم.

  

دهد: خبر بودم، ادامه میحاجیه خزاعی با بیان اینکه در چند روز آینده نیز همچنان از همسرم و وضعیت او بی

ا و هساکخواهید همراه همسر مجروح خود بروید ایران. صبح یک روز به ما گفتند خود را آماده کنید که می

خواهند ساک را جدا بفرستند اما شب که ما را بردند هتلی دیگر که با وسایل ما را بردند ما فکر کردیم می

 کاروان تهران به ایران بیایم دیدم قرار است آن همه ساک و وسایل را خودمان دو زن تنها به دوش بکشیم.

  

ای خیرخواه تا آخرین لحظه که سوار اتوبوس برای آمدن افزاید: مدیر کاروان آقای یعقوبی و معاون او آقاو می

به فرودگاه شدیم صبر کردند اما بعد از آن تاکنون حتی تماسی با ما نگرفتند که حال و اوضاع دو زن تنها و 

 خسته با روحیه داغون که یک هفته منتظر زائر خود بودند و با آن همه ساک و وسائل فرستادند را جویا شوند.

  

باخته فاجعه خونین مِنا با اشاره به اینکه در برگشت از مکه بسیار اذیت شدیم چون در طول مدت سر جاناین هم

 کند: در فرودگاهعمرمان با آن وضعیت آنقدر بارکشی نکردیم و این خیلی روی حال ما اثر کرد، عنوان می
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ر ما نبود تا وسایلمان را تحویل کردیم هیچ کسی از سازمان حج و زیارت منتظتهران هم آن طور که خیال می

 ام از بیرجند بلیط برای مشهد برایمان گرفتند.بگیرد و برایمان بلیط تهیه کند به ناچار خانواده

  

ه اما باختگوید: تا آن روز از پاسخگو نبودن دیگران فقط شک کرده بودم که همسرم جانحاجیه خزاعی می

واده و خویشاوندان را دیدم مطمئن شدم که همسرم به سوی حق و وقتی وارد فرودگاه مشهد شدیم و گریه خان

 به دیار باقی رفته است.

  

او که بغضی سنگین سینه اش را می فشارد دیگر فقط در حال زنده کردن خاطرات همسرش قبل از سفر حج 

وب خآقا یک عکس  "دهد: روزی که رفتیم برای سفرمان عکس بگیریم آقای رضاپور گفتاست، ادامه می

 دهد چه زود گذشت!! حاال فرزندانش و بقیه کسانی.... گریه امانش نمی"بگیر شاید احتیاج بشه بزرگش کنند

 شوند.اش میهایشان همسفر خاطرات و دلتنگیو گو ما هستند با اشک هم که شاهد گفت

  

نه اما چون ست داشتم برویم مدیاین حاجیه با اشاره به اینکه دفعه اولم بود که مکه می رفتم، بیان کرد: خیلی دو

سال انتظار نیمه کاره باقی مانده و با دلی شکسته و  10دلم پی همسرم و پیکر مطهرش بود سفر حج ام بعد از 

 مدینه ندیده و بدون همسرم بازگشتم و آرزو به دل بردم.

  

 "نشود که بهانه نگیرم شده دم به دم این نگرانی ام، که مدینه ندیده بمیرم * به هوای آن همه آرزو،  "

  

وی با اشاره به اینکه مرحوم رضاپور در شش سالگی مادر خود را از دست دادند و یتیم شدند، گفت: وصیت 

 گیرد او را در خاک مادرش تشییع و دفن کنند.کرده همانگونه که فرزند در آغوش مادرش آرام می

  

دهد که آخرین بار مرحوم رضاپور قبل از سفرش به مکه یک از آشنایان جان باخته حادثه منا عکسی را نشان می

 برایش پشت نویسی کرده؛

  

 "مرا عزیز بدارید ، زود خواهم رفت چو آتش آمدم و همچو دود خواهم رفت.  "



257 
 

  

ه با گوید کخواهر مرحوم رضاپور این جان باخته حادثه منا نیز با گریه از روز خداحافظی با برادرش سخن می

 رادرشب به هم او و "میده نشون منو اول بگیره فیلم اگه تلوزیون دارم  را کاروان پرچم من "گفتهخنده به او 

راره مکه مکان خوبیه اگه ق "گفت او به جواب در باز که نکنید گم را خودتان باشید مواظب کندمی سفارش

 ."گم بشم بهتره اونجا گم بشم

که همراه آنان در کاراون حج بوده در گفتگو با  فاطمه عذرا صفاریون از آشنایان مرحوم رضاپور 

 عینی انشاهد های گفته از و اندکرده سپرده که سختی روزهای احوال و اوضاع از بیرجند در شبستان خبرنگار

 کند.می تعریف برایمان بودند بازگشته کاروان به منا حادثه بعد که کاروان

گوید: در روز حادثه منا بعد از اینکه در چادرها منتظر بازگشت مرحوم رضاپور بودیم دیدم آقای میاو  

زاده از هم کاروانیان که برای رمی جمرات رفته بود زخمی برگشت و گفت: ماموران آل سعود با چکمه صالح

گفتند یم راه نروید اما میازدیم که ما زندهرفتند و گونه من ترک خورد فریاد میها راه میروی صورت

 رویم غذا بخوریم.می

افزاید: همچنین در مکه شنیدیم که آل سعود ادعا کردند برای رمی جمرات ولیعهد عربستان به مدیران وی می 

صبح کسی برای رمی جمرات نرود اما آقای یعقوبی مدیر کاروان  10ها اطالع رسانی شده تا ساعت کاروان

 دند و در جریان نبودیم.گفت به ما اطالع ندا

  

صفاریون با ابراز خشم و ناراحتی از کارشکنی و بی مسئولیتی دولت عربستان خصوصا برای حجاج ایرانی، بیان 

کردند و احترامی میداشت: من چند بار عمره مفرده و حج واجب رفته ام ولی این دفعه خیلی به زائران ایرانی بی

داد آنان خیلی دیر به محل حادثه رفتند و به مصدومان رسیدگی نکردند که در روز حادثه هم تیم پزشکی و ام

 بسیاری از حجاج بر اثر تشنگی و کمبود اکسیژن جان باختند.

  

وی با بیان اینکه حجاج بعد از حوادث سقوط جرثقیل و فاجعه منا با حس ناامنی مفرط مدام به مرگ فکر 

کند: جو آنقدر ملتهب و سنگین بود که تحملش برای ما که از کید میمانند یا نه، تاکردند که آیا زنده میمی

خبر بودیم سخت شده بود. توی آسانسور، غذاخوری یا فضاهای عمومی که تردد می کردیم، مدام عزیزانمان بی

 چهره های گریان و نگران را می دیدیم.گفتگو: زهرا مهرور

 

http://shabestan.ir/
http://shabestan.ir/
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 روایت شاهدان عینی از فاجعه منا

فهمیدیم اتفاقی افتاده اما وقتی از فاجعه باخبر  هاوقتی از رمی جمرات خارج شدیم با شنیدن صدای آمبوالنس"

 "شدیم که به ایران بازگشتیم

پنجشنبه دوم مهر ماه بود که بی تدبیری و سوءمدیریت مقامات سعودی در مدیریت زائران  به گزارش مشرق،

ه منجر بشرکت کننده در مراسم رمی جمرات در منا باعث بروز فاجعه ای دردناک شد؛ فاجعه ای که در نهایت 

 نفر از حجاج خانه خدا آن هم تنها در چند ساعت شد. 700هزار و  4کشته شدن بیش از 

علی اکبر محمدی، از زائران ایرانی که در فاجعه منا حضور داشت، مشاهدات خود را از این حادثه اینگونه بیان 

برای انجام عمل رمی جمرات عازم می کند: بعد از اینکه شب را در مشعل الحرام به سر بردیم بعد از اذان صبح 

 کاروان منا شدیم تا از این طریق وارد محل رمی جمرات شویم از همان شروع حرکت به دلیل همزمانی حرکت 

ند با ریقا بودآف زائران قاعدتا که دیگر کشورهای کاروان روی پیاده کیلومتر 3 از بعد و بود شلوغ تردد مسیر ها

 ما در یک مسیر قرار گرفتند.

شلوغی از همان ابتدا هم احساس می شد و زمانی که فضای چادرهای منا رسیدیم البته پیش از آن فضا عادی 

بود و کاروان ها با نظم حرکت می کردند و حتی ماموران سعودی به کاروان هایی که مسیر استقرارشان در مسیر 

آب می پاشیدند به صورت  حرکت به سمت رمی جمرات در آن مسیر با پمپ هایی به صورت کوله پشتی

زائران ولی بعد از یک مدت به مسیری رسیدیم که نیروهای سعودی ما را به یک مسیر دیگر هدایت کردند البته 

احساس می کردیم نیروهای سعودی برای برقراری نظم بیشتر ما را به خیابان مدنظرشان هدایت می کنند و زمانی 

دیم دیگر ازدحام جمعیت و کندی حرکت را به می شد به راحتی که به خیابان مدنظر نیروهای سعودی رسی

 احساس کرد.

 ذکر امام زمان )عج( و لبیک با حسین )ع( باعث نجاتم شد

صبح بود ولی به خاطر گرمای زیاد تحمل آن فضا بسیار  8و نیم یا  7البته زمانی که به این مکان رسیدیم ساعت 

یز مکان هایی برای نوشیدن آب تعبیه شده بود و حتی دقایقی را برای سخت بود؛ البته در اطراف همان خیابان ن

خوردن آب توقف کردم و وقتی به میان جمعیت برگشتم آقای سلطانی که مرد مسنی هم بود؛ حوله احرامم را 

 کشید و به من فهماند که گم شده ام، البته بعدا متوجه شدم که وی در این حادثه جزو جانباختگان بوده است.

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/478273/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
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البته بعد از مدتی دیگر آقایان سلطانی را ندیدم و تنها می دیدم که زائران از نرده های کنار خیابان در حال باال 

رفتن هستند؛ ولی باز هم نمی دانستم که جلوی ما چه اتفاقی افتاده که باعث شده زائران اینگونه از نرده های 

ی شد که من از دوستانم یعنی آقای گلستانی و داودی جدا کنار خیابان باالبروند. نهایتا ازدحام جمعیت به حد

شدم و هر کدام از ما به یک سمت خیابان رانده شدیم؛ البته همان موقع دیدیم که ماموران سعودی اجازه می 

دهند زائران از یکی از خروجی ها به سمت چادرهای منا حرکت کنند؛ اجازه را از این حیث گفتم چون 

 بیرون رفتن زائران از بقیه خروجی ها ممانعت می کردند.ماموران سعودی از 

همان زمان یک زائر هندی در پشت سرم به زمین خورد و بعد از آن نیز یک زائر خانم و بعد هم آقای داوودی 

به زمین می افتاد و من هر چه تالش کردم که آنها را نجات دهم نتوانستم و حتی یک موقع متوجه شدم که 

 یا ذکر هک بود جا همان. بخورم تکون توانم نمی و کرده گیر اند، افتاده زمین به که افرادی میان رد نیز پاهایم 

 نجات ار خودم توانستم تنها ولی شد، آزاد پاهایم موقع همان و گفتم را  (ع) حسین یا لبیک و( ععج) الزمان امام

 می باز را معدنی های آب رسیدم انبار این به که زمانی الی نرده ها به انبار آب معدنی بروم. با از زور به و داده

 البته فتم؛گ نیز را خودم اشهد که بود بد حدی به حالم ولی بیاید؛ باال نفسم تا ریختم می صورتم روی و کردم

 ان می ریختند.صورتم روی آبی و آمدند می مان کمک به گاهی بودند چادرها در که زائرانی

به داخل چادرها ممانعت می شد ولی دیگر زائران توجهی به آنها نمی کردند و زمانی  متاسفانه از ورود زائران

ساعتی خوابیدم و بعد از آن احساس کردم که می توانم اعمال را انجام  2که به یکی از چادرها رسیدم از ضعف 

 دهم.

 منا شدحرکت زائران به سمت مخالف و رو در رو شدن زائران با یکدیگر باعث بروز فاجعه 

متر جلوتر را می توانستم بببینم؛ با این حال در آنجا نیز نیروهای سعودی را ندیدم. البته در  2در آن مقطع تنها 

طول مسیر ماموران سعودی بودند و حتی با اولین گروهی که به جهت مخالف حرکت می کردند نیز برخورد 

ی یک عده از مقابل می آیند که در نهایت باعث گره کردند، ولی نیروها نتوانستند آن ها را هدایت کنند. یعن

خوردن جمعیت شد. البته اینکه گفته می شود نیروهای سعودی خودشان در انتهای مسیر برخی از زائران را 

برگردانده است را نمی دانم، ولی قطعا برگشت جمعیت باعث گره خوردن جمعیت با یکدیگر و در نهایت بروز 

 آن فاجعه شد.

 های ایرانی، آفریقایی، هندی و پاکستانی مشهود بودیرعادی در مسیر حرکت کاروانوضعیت غ
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مرتضی باقری یکی دیگر از زائرانی است که در فاجعه منا حضور داشت؛ وی دیده های خود از این فاجعه را 

شته است؛ ت گذعلیرغم اینکه امسال تعداد حاجیان کمتر از سنوا»بیان می کند: « خبرگزاری مهر»اینگونه برای 

سفر حضور در حج احساس کردم شرایط غیر عادی است و ازدحام کامال غیر طبیعی 30ولی طبق تجربه بیش از 

 «.است. در مسیر جمرات در چند نقطه بخاطر ازدحام متوقف شدیم

 رد»وی با غیرعادی خواندن این ازدحام، باتوجه به تجربه چندین ساله خود در هدایت کاروان حجاج نوشت: 

 الکام کنندمی حرکت جمرات سمت به ها پاکستانی و ها هندی ها،ها ،افریقاییخیابانی که عمدتا ایرانی

 ودنب بسته و اشامیدنی آب نبود ترافیک، ازدحام، از حجاج حال خوردن بهم و بوده محسوس عادی غیر وضعیت

 هانک علیرغم حجاج را رقم زد.ات شرایط ایجاد اتفاق وحشتناک کشتار جمر بسمت خیابان خروجی هایراه

 که بخش ینا بر نظارتی هیچگونه میبرد بهره حج به رسانی خدمات برای هلیکوپتر و هوایی نیروی از عربستان

 عدم ار فاجعه این دالیل از یکی همچنین وی «.نگرفت صورت است حج مناسک بخش ترین شلوغ و مهمترین

ین کاری و عدم رسیدگی، بنیروهای سعودی خواند؛ تا جایی که برخی از مجروحین به دلیل همین اهمال پختگی

 «!اجساد دیگر حجاج، جان سپردند

های عربستان اجازه حضور معلوالن در کنار مردم عادی را در مسیر حرکت به امسال برخالف همیشه شرطه

 سمت رمی جمرات دادند

شاره به آنچه برای حجاج در منا اتفاق افتاد در گفتگو با شبکه خبر گفت: شب قبل سیدمهدی حسینی مطلق با ا

از فاجعه حجاج در چادرهای خود در حال نماز و راز و نیاز بودند و این حال عبادی تا صبح ادامه داشت تا اینکه 

د آورند و قربانی خوحجاج احرام بستند و عجله زیادی داشتند تا هرچه سریعتر مناسک رمی جمرات را به جای 

 را انجام دهند تا هرچه سریعتر از لباس احرام خارج شوند.

این شاهد فاجعه منا در ادامه گفت: قبل حرکت حجاج به سمت جمرات مدیران کاروانها بارها اعالم کردند که 

چهارراه امروز هوا بسیار گرم است و عالوه بر سنگ با خود آب هم ببرید، برای رسیدن حجاج به جمرات 

وجود داشت و ما سیعی کردیم تا از راهی که مسقف و مجهز به پنکه و آبپاش بود برویم که شرطه ها به ما 

 اجازه ندادند و ما مجبور شدیم از راه سوق العرب که سرباز و فاقد امکانات رفاهی بود به جمرات حرکت کنیم.

کیلومتر است که این فاجعه در یک کیلومتر  3ا حسینی با اشاره به طول مسیر تا جمرات گفت: کل مسیر حدود

اول به وقوع پیوست، از طرف دیگر ازدحام جمعیت امسال بیشتر از سالهای گذشته بود و برخالف سالهای قبل 

که شرطه ها اجازه حضور معلولین همراه با افراد سالم را نمی دادند امسال هر دو گروه در کنار هم حضور 

اگر یکی از معلولین ویلچر سوار دچار حادثه می شد می توانست مشکالت بزرگی را  داشتند و طبیعی بود که
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برای سایرین ایجاد کند که به جرات می توان ادعا کرد که یکی از عوامل فاجعه منا حضور همین ویلچرسواران 

 بودند که مشکالت زیادی را برای سایرین ایجاد کرده بودند.

 اتم از فاجعه منا شدتوسل به حضرت علی اصغر باعث نج

صبح جمعیت متراکم تر شد و حتی به عقب متمایل شدند و  9این شاهد فاجعه منا در ادامه گفت: حدود ساعت 

درجه در کنار بی  ۵0کم کم همه حس کردیم که دیگر شرایط حاکم عادی نیست ازدحام، هوای گرم بیش از 

ساعت ادامه  3ا بتوانیم نفس بکشیم، این شرایط برای آبی اوضاع را به سمتی برد که ما فقط تالش می کردیم ت

 داشت و اوضاع لحظه به لحظه وخیم تر می شد.

حسینی در ادامه گفت: یک نکته کلیدی در آن شرایط سخت و نفس گیر امید به زنده ماندن بود زیرا در آن 

د، من نیز در آن لحظات شرایط سخت اگر کسی امید خود را از دست می داد قطعا جان خود را از دست می دا

دقیقه نجات یافتم، اما دور تا دور ما  ۵سخت نذر کردم و به حضرت علی اصغر متوسل شدم و که حدودا بعد از 

متر پیکرحجاجی بود که زیر دست و پا جان داده بودند و این تلفات عظیم تنها در مدت  2به ارتفاع یک و نیم تا 

 دقیقه اتفاق افتاد. 20

حدی وسیع و دردناک بود که باعث شد حتی رسانه های بیگانه و البته همسو با رژیم آل سعود نیز به  فاجعه منا به

 717این خبر بپردازند؛ البته از ظن رژیم آل سعود! به گونه ای که خبرگزاری های مهم دنیا تنها به ارائه آمار 

پرداختند؛ آماری که در نهایت از سوی  نفری از کشته شدگان این فاجعه و همچنین عادی بودن وقوع این اتفاق

 خود رژیم سعودی به نوعی تکذیب شد.

البته سانسور اخبار فاجعه منا تنها به اینجا ختم نمی شود؛ چرا که تنها چند ساعت پس از وقوع این اتفاق، اخبار 

که تنها چند  ن ایرانیمربوط به کشور ایران در عربستان سانسور شد؛ به گونه ای که ابراهیم لبافی یکی از زائرا

ساعت قبل از وقوع این حادثه اعمال خود را انجام داده بود؛ عنوان می کند بعد از بازگشتن از منا و رفتن به هتل 

روز بعد از فاجعه نیز ادامه  ۵متوجه شدیم که تلویزیون عربستان اخبار ایران را پخش نمی کند و این روند تا 

 داشت.

 امدیم از عمق فاجعه منا اطالعی نداشتیمتا زمانی که به ایران نی

وی ادامه می دهد: البته زمانی که از محل رمی جمرات خارج شدیم صدای آمبوالنس ها شنیدیم و متوجه شدیم 

که قطعا اتفاقی افتاده است، ولی عمق فاجعه منا را درست زمانی که به کشور برگشتیم، درک کردیم؛ چرا که 

 ازه نمی دادند که اخبار منتشر شود.اصال آنجا مقامات سعودی اج
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لبافی می گوید: البته زمانی که به هتل مان رسیدیم گوشی برخی از هم کاروانی مان زنگ می خورد و دیگران 

از حال و روز آنها می پرسیدند و تازه آنجا بود که متوجه شدیم اتفاقی در منطقه منا افتاده است؛ ولی اصال 

 عه تا این حد باشد.تصور نمی کردیم که عمق فاج

این زائر خانه خدا معتقد است: سعودی ها بارها رفتارهای زشتی را در طول مراسم حج نشان داده اند و این رفتار 

تازگی ندارد؛ چرا که وقتی می خواهی در مکان های مقدس مانند قبرستان بقیع و ... به دعا و مناجات بپردازی به 

 رند.طرق مختلف جلوی این کار را می گی

روز تلویزیون عربستان پخش اخبار مرتبط با ایران را از سر گرفت و اخبار  ۵یا  4وی می افزاید: بعد از گذشت 

 این حادثه را نیز نشان داد، ولی تا زمانی که در عربستان بودیم متوجه عمق این فاجعه بزرگ نشدیم.

شور عربستان و هم در رسانه های همسو با رژیم این اظهارات نشان دهنده سانسور اخبار فاجعه منا هم در داخل ک

سعودی است، سانسور این فاجعه عظیم در حالی از سوی مقامات سعودی اعمال می شد که طبیعتا اطالع رسانی 

 یکی از اصلی ترین وظایفی است که باید در چنین وقایعی به آن عمل شود.

ن ی سعودی راه را بر روی حجاج بستند بلکه از کنترل ایبا تمامی این تفاسیر باید عنوان کرد که نه تنها نیروها

فاجعه نیز ناتوان بودند و از سوی دیگر با سانسور اخبار مربوط به فاجعه منا می خواستند به نوعی از زیر بار این 

 مسئولیت شانه خالی کنند.

 نسیم منبع:
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 افشاگری افسر سعودی از فاجعه منا

ای آمد، بسیاری از مسائل سیاسی و منطقهها و حقوق خود کوتاه میعودی گفت: اگر ایران از درخواستافسر س

 .شد ،که چنین اتفاقی نیفتادوفصل میعربستان در این حادثه حل

توجهی رژیم آل سعود در امر مدیریت حج فاجعه دردناک منا را در پی داشت و البته بی به گزارش مشرق،

ها ، در دستور کار متصدیان سعودی در فضای د فضای مبهم در راستای سانسور جنایت وهابیازآن ایجاپس

 .ای قرار گرفترسانی و رسانهاطالع

برای  هاشدگان بود که سعودیآنچه در این راستا مسجل شد، گسترده بودن فاجعه و حجم وسیعی از کشته

از  رویم ابعاد این جنایتبودند، اما هر چه به جلو می داشتن آنالمللی سعی در مغفول نگهکاهش فشارهای بین

 .رسدتر به گوش میهای مختلف خبری و منابع موضوع خبرهایی هولناککانال

نهاد مصری فعال در حوزه حقوق بشر، طی گفتگویی با دیده بان ابعاد جدید های مردمدبیر کل یکی از سازمان

 .حادثه منا را تشریح کرد

ام وی عنوان نمود که یکی از افسران نمود:طی تماسی که با یکی از فعال حقوق بشری در جده داشتهوی اذعان 

 .شدگان اشاره داشته استسعودی شاغل در مکه خبری دردناک را مطرح نموده است که به تعداد واقعی کشته

ن سازی و متصدیا های تابوتاین فعال حقوق بشری تأکید کرد:افسر سعودی اظهار داشت که به کارگاه

ود ولی های حادثه منا ساخته شها در عربستان دستور داده بودند تا هشت هزار تابوت و قبر برای کشتهگورستان

ن اجازه خورده است قرار بر این شد با گرفتالمللی گرهبه جهت اینکه حادثه منا با آبروی عربستان در فضای بین

 .ام و نشان در مکه و اطراف آن دفن گردندشدگان بدون ناز کشورهای اسالمی، کشته

ل آمد، بسیاری از مسائها و حقوق خود کوتاه میوی گفت:افسر سعودی اضافه کرد که اگر ایران از درخواست

 .شد ،که چنین اتفاقی نیفتادوفصل میای عربستان در این حادثه حلسیاسی و منطقه

شدگان این خبر، چه اقدامات جدی را در احقاق حقوق کشته باید منتظر بمانید تا مراجع رسمی نیز ضمن تصدیق

 .حادثه منا صورت می دهند

 منبع:دیدبان

  

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/478200/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7
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 :یک شاهد عینی حادثه منا

 وقوع حادثه منا با وجود سیستم های امنیتی پیشرفته عربستان جای ابهام دارد

ته د سیستم های امنیتی پیشرفیکی از شاهدان عینی فاجعه منا گفت: وقوع این حادثه با وجو -ایرنا -اصفهان

 .عربستان جای سوال و ابهام زیاد دارد

 

به گزارش ایرنا، مصطفی کالنی روز چهارشنبه در آیین گرامیداشت جانباختگان فاجعه منا در دانشگاه اصفهان با 

اختگان جانباشاره به جزییات سفر حج امسال افزود: با توجه به عمق فاجعه و مواردی که ما مشاهده کردیم تعداد 

 .حادثه منا حدود هفت تا هشت هزار نفر تخمین زده می شود

وی گفت: هنوز هیچ آمار رسمی از سوی دولت عربستان در این زمینه اعالم نشده است در حالیکه ما دیدیم که 

 .جنازه های زیادی را با جرثقیل جمع آوری کردند

 تراکم جمعیت بدلیل گرمای زیاد، تشنگی و خستگی، جانوی با بیان اینکه بسیاری از حجاج گرفتار شده در 

خود را از دست دادند، تصریح کرد: جای سوال وجود دارد که چرا در این چنین وضعیتی حتی یک بطری آب 

 .را از مهمانان خدا دریغ کردند

یت، آب عکالنی که یکی از کارکنان دانشگاه اصفهان است، افزود: اگر به حجاج گرفتار شده در شلوغی جم

 .می رسید بسیاری از آنها فوت نمی کردند

وی با اشاره به چگونگی وقوع حادثه منا گفت: چهار مسیر اصلی برای رفتن به رمی جمرات وجود داشت که سه 

 .مسیر توسط نیروهای پلیس و امنیتی سعودی بسته شد و حجاج ناچار به عبور از یک مسیر شدند

حجاج به سختی این مسیر را طی کردند اما در مسیر بازگشت متوجه شدیم که این شاهد حادثه منا ادامه داد: 

بدلیل مسدود شدن یکی از راه های رفت برای عبور مقامات عربستان، راه بازگشت را برای رفت حجاج باز 

 .کرده اند که همین امر باعث ایجاد ناهماهنگی و تردد سنگین در مسیر شد

چطور سیستم امنیتی پیشرفته سعودی متوجه این موضوع نشد و بالفاصله برای  کالنی این سوال را مطرح کرد که

 .جایگزینی مسیرهای مناسب و باز کردن راه ها اقدام نکرد

به گفته وی بسیاری از حجاج ساعت ها در گرمای طاقت فرسا در این مسیر گرفتار شدند و به همین دلیل تعداد 

 .قربانیان زیاد است

حادثه سقوط یک دستگاه جرثقیل در محوطه مسجدالحرام گفت: این حادثه نیز با توجه به وی همچنین درباره 

 .پیشرفته بودن تجهیزات و ممنوع بودن کار ساخت و ساز در طول مناسک حج، بسیار مشکوک بود
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ا در این روی با بیان اینکه این جرثقیل رو به مقام ابراهیم قرار داشت افزود: بسیاری از حجاج ایرانی نماز خود 

 .مکان اقامه می کنند

کالنی با تاکید بر اینکه ما در سفر حج امسال شاهد کارشکنی های زیاد از سوی عربستان بودیم، گفت: 

برگزاری دعای کمیل و برائت از مشرکین جزو قرارداد سازمان حج و زیارت ایران با وزارت حج عربستان است 

 .خود را برای برگزاری آنها اعالم کرداما امسال عربستان در چند مرحله مخالفت 

وی ادامه داد: با مذاکره ها و پیگیری های صورت گرفته سرانجام این آیین ها برگزار شد اما در وضعیتی خاص 

 .و همراه با اضطراب بود

آیین گرامیداشت مرحوم حاجی رحمت اهلل عمو هادی و سایر جانباختگان فاجعه منا روز چهارشنبه در دانشگاه 

 .صفهان برگزار شدا

 .نفر از هموطنانمان جان باختند 11در اثر سقوط جرثقیل در مسجد الحرام تعداد 

در حادثه خونین و مرگبار دیگر در سرزمین منا با سوء مدیریت و سهل انگاری مسووالن رژیم آل سعود نیز 

 .شمار زیادی از حاجیان و مسلمانان در اثر ازدحام جمعیت جان باختند
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 روایت شاهدان عینی ندوه ماندگار منا بها

ک اش از متالشی شدن مغز یهای متاثرکنندهها سقوط کرد و فیلمحج امسال پر از حادثه بود. روزی که جرثقیل

حاجی و دست و پاهای قطع شده حجاج منتشر شد، سلسله غم آغاز شد. اما غم بزرگ روز عیدقربان سر رسید و 

 .پوشاجی احرامسایه انداخت بر هزاران ح

آنهایی که از این فاجعه جان سالم به در برده اند حاال شده اند راوی غم، غم از دست دادن یک عزیز، دلهره  

گم کردن همراهان، بی خوابی ها، از خود بیخود شدن ها و دلشوره های وقت و بی وقت . شاهدان عینی فاجعه 

ص شده اند، اما صحنه های آن روز از ذهنشان پاک نخواهد منا گرچه زنده مانده و از گرداب مرگی فجیع خال

 .اندوهی ماندگار در سینه دارند 94شد ؛ نجات یافته های حج 

 مسعود سیاح گرجی، قاری قرآن:

 نیرویی غیرارادی زنده نگه ام داشت

ن د . ایروز عید قربان برای کاروان قاریان قرآن از صبحانه خوری صبح زود و حرکت به سمت جمرات آغاز ش

رسم معمول کاروان قاریان بود، اما امسال شنیده بودیم که عربستان به صورت شفاهی اعالم کرده کاروان ها 

به بعد حرکت کنند البته نه الزاما، بلکه به عنوان یک پیشنهاد. )این الزام در روزهای دوم و سوم به طور  9ساعت 

ل هم ابالغ می شد شاید کسی نمی رفت( به این ترتیب ما قبل رسمی ابالغ شد و معتقدم اگر این الزام در روز او

به سمت جمرات حرکت کردیم و اتفاقا سربازهای سعودی نیز در ابتدای راه بودند و برخوردی با ما  9از ساعت 

نفر بود که ابتدای مسیر با  18نداشتند، یعنی از ورود به خیابان بسته شده، جلوگیری نمی کردند. گروه ما حدود 

هم بودیم و کم کم از هم فاصله گرفتیم، ولی همچنان در شعاع دید همدیگر بودیم . من، محسن حاجی حسنی 

کارگر و حمید شاکرنژاد با هم بودیم و تقریبا جلوتر از بقیه حرکت می کردیم که بعد از مدتی تراکم به حدی 

ود و ا به بعد فاجعه در حال شکل گرفتن بزیاد شد که حتی نمی توانستیم دست هایمان را باال بیاوریم. از اینج

افراد ضعیف تر مثل پیرمردها و پیرزن ها و افراد کوتاه قد به دلیل تراکم و ازدحام بیش از حد به زمین می افتادند 

و با سقوط هر نفر، چند نفر از اطرافیان نیز رویش می افتادند. خیابانی که حجاج در آن گیر افتاده بودند حدود 

رض داشت، اما در دو طرف آن چادرهای مربوط به بعثه کشورهای مختلف برپا شده بود و نرده های متر ع 10

 حایل چادرها نیز راه حجاج را بسته بود.

در همین حین بود که عده ای از مردم از نرده ها و چادرها باال رفتند و رعب و وحشت در حال مستولی شدن بر 

ودی نیز در حال پرواز روی جمعیت بود؛ این بر وحشت جمعیت اضافه جمعیت بود در حالی که بالگردهای سع
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کرد. در این گیر و دار پیرزنی را دیدیم که به زمین افتاده، یکی از دوستان قاری به من گفت بلندش کنیم و او را 

ر شد و ما تبه گوشه ای ببریم که خودش این کار را کرد. اما بعد از جابه جا کردن پیرزن وضعیت ما به مراتب بد

 گروه قاری از هم جدا شدیم و محسن حاجی حسنی کارگر )از متوفیان کاروان قاریان( با موج جمعیت دور شد.

در آن لحظات به هر سمتی که نگاه می کردم بوی مرگ می آمد، چند بار بار شهادتین و انا هلل و انا الیه راجعون 

مت نرده ها بروم، با یک حرکت و پس از جا گذاشتن را هم زمزمه کردم. اما یک لحظه تصمیم گرفتم به س

دمپایی و بیرون آوردن حوله باالتنه احرام، خودم را به نرده ها رساندم، همه تالشم بر این بود که زیر دست و پا 

له نشوم چون یک لحظه غفلت برابر بود با له شدن زیر پای مردم. اما کنار نرده ها وضعیت به مراتب بدتر بود و 

هپوست های آفریقایی با هیکل های درشت از نرده ها آویزان شده بودند. فشار کشنده بود، حال خودم را سیا

نمی دانستم، فقط یادم مانده با صدای بلند یک یاحسین و چند ذکر دیگر سردادم و مردی تنومند دست من را 

جان مردم به حراج گذاشته شده گرفت و مرا چند متر آن طرف تر از جمعیت روی زمین انداخت. در آن فاجعه 

بود. ما در چنین وضعیتی بودیم و مأموران در حال نظاره بودند و با بلندگوهای دستی به جمعیت می گفتند 

برگردید. با این حال برای چند دقیقه حجاج تصمیم گرفتند بنشینند و این تصمیم خودجوش دسته جمعی باعث 

زیر دست و پا جلوگیری کند . البته هجوم جمعیت یک طرف و  شد از تالطم و ایجاد موج و له شدن مردم

تشنگی سویی دیگر . بعد از این فاجعه و به علت ماندن در زیر آفتاب، بدنم به حدی داغ شده بود که دستم را 

دقیقه می خوابم  10می سوزاند. خواب عجیبی در آن لحظات بر من غلبه کرده بود. به یکی از حجاج گفتم من 

ارم کن، همان شخص گفت چشم هایت را که ببندی تمام کرده ای، واقعا هم راست می گفت. سطح بعد بید

 هوشیاری ام پایین آمده بود و تحمل این وضعیت بسیار سخت بود.

با این که خیل کشته ها را می دیدم،اما فکر می کردم چون خودم زنده ام بقیه نیز زنده اند. من دو سه بار واقعا 

 رای مرگ آماده شدم، اما هر بار نیرویی غیرارادی مانع مرگم می شد.کم آوردم و ب

 سیدرزاق امیری، جانباز قطع نخاع:

 نذر کردم گرسنه ها را سیر کنم

. برای همین به برادرم نیابت دادم که به جای من به  ۶1من جانباز قطع نخاع هستم، بازمانده عملیات رمضان سال 

عید قربان صبحانه خوردیم و حاجیان برای سنگ اندازی به شیطان عازم صبح  8رمی جمرات برود. ساعت 

شدند. من در چادرمان نشسته بودم که معاون رئیس کاروان آمد و گفت برای حجاج مشکلی پیش آمده، دعا 

کنید. او سربسته گفت ولی همین اشاره کوتاه برای نگرانی ما کافی بود . چند دقیقه بعد شنیدیم که عده ای از 

 حجاج زیر دست و پا له شده اند.
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آنهایی که توان حرکت داشتند برای سرکشی اوضاع به محل حادثه رفتند، اما من از سینه فلج هستم و نتوانستم ؛ 

نگرانی برادرم داشت از پا درم می آورد. در همین اثنا مردی با چهره نگران، گرمازده، با چشم هایی معلق، بدنی 

می گل آلود و ریش ریش مثل مرده ای که از قبر برخاسته، به چادر ما آمد. او می گفت خراشیده و با لباس احرا

هزار نفر کف خیابان ها افتاده اند. اینها  10خیابان ها با اجساد و زخمی ها فرش شده، تخمین هم زد که نزدیک 

 در چادر برنمی داشتم. در را که شنیدم بیشتر نگران برادرم شدم، اما بازهم امید داشتم برگردد ؛ چشمم را از

کاروانمان یک حاجی بختیاری داشتیم که جزو حجاج نجات یافته بود، با حالی زار به چادر برگشت و وقتی 

حالش جا آمد روی بدنش لکه ها و آلودگی هایی را نشان داد و گفت اینها گوشت و پوست و چربی بدن مرده 

شیرخوار آفریقایی که مادرانشان آنها را به پشتشان بسته  نوزاد ۵0هاست، می گفت خودش دیده که نزدیک به 

 بودند، زیر دست و پا له شده اند.

او که اینها را گفت به خاطر برادرم آرام و قرار نداشتم و باور کرده بودم که او هم جزو کشته هاست . ولی 

ادر برگشت، اول فکر کردم نزدیک ظهر برادرم با ظاهری پریشان و چهره ای ورم کرده و قرمز از گرما به چ

خیاالتی شدم، اما او واقعا زنده بود . گویا برادرم در ازدحام جمعیت توانسته بود خودش را به آهن یکی از 

چادرها برساند و از آن باال برود، بعد هم از یکی از کلمن ها تکه یخی برداشته و روی سرش گذاشته و بعد از 

فت دیده که دو زن سیاهپوست زیردست و پا له شده اند و فریادهایشان به آن هم بیهوش شده بود . برادرم می گ

 جایی نرسیده.

با این حال حجاج ایرانی کمک زیادی به مجروحان و حجاج گرفتار کردند . همان حاجی بختیاری که 

ب آ ورزشکار و قوی هیکل بود آدم های زیادی را از زیر دست و پا نجات داد، یکی هم می گفت با یک بطری

نفر را نجات داد به این صورت که  ۵0نفر را احیا کند، یک جوان اهل خرم آباد هم بود که تقریبا  10توانسته 

زانو زد و حاجی ها پا روی زانویش گذاشتند و از چادرها باال رفتند . با این حال حجاج ایرانی اندوه عمیقی 

ف غذا هم اشک و ناله بود. من نذر کردم اگر برادرم داشتند، حتی آنهایی که کشته نداده بودند، حتی هنگام صر

فقیر غذا بدهم که خوشبختانه او روز بعد از عید رمی جمرات کرد  140سالم و زنده از رمی جمرات برگردد به 

 و سالم برگشت و غذاها نیز میان فقرا تقسیم شد.

 محمدعلی ناصری، عضو گروه تواشیح باقر العلوم:

 قیامت بوداشهدم را گفتم، انگار 
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دقیقه صبح  30و  7روزعید قربان، نماز صبح را خواندیم و وسایلمان را جمع کردیم و به سمت منا رفتیم . ساعت 

نفر  10به چادرحجاج ایرانی رسیدیم، صبحانه را خوردیم و همراه چند قاری و اعضای گروه تواشیح )گروهمان 

ان ابتدای راه ملموس بود، با این حال حرکت روان بود( به سمت جمرات حرکت کردیم . تراکم جمعیت ازهم

وعادی بود . رفته رفته اما حرکت سخت شد و کنکاش که کردیم متوجه شدیم سعودی ها در حال هدایت 

جمعیت به سمت خیابانی باریک و تنگ هستند . وارد این خیابان که شدیم ازدحام شدید شد، با این حال هرچند 

یک قدم برداریم . ولی بتدریج ازدحام به حدی رسید که مجبور به توقف کامل شدیم ثانیه یکبار می توانستیم 

که این فشار زیادی به ما وارد می کرد . گروه ده نفره ما وسط جمعیت بود به طوری که حجاجی که درصفوف 

ا که وسط م اولیه بودند قصد بازگشت به عقب وحجاج تازه وارد به خیابان نیز با فشار قصد پیشروی داشتند و

 مانده بودیم در حال پرس شدن بودیم.

در این حین عده ای برای خالصی از فشار جمعیت خود را به نرده های کنارخیابان که محافظ چادر حجاج بود 

رساندند و این وضع را بدتر کرد چون عده ای افتادند و باعث زمین خوردن دیگران شدند . من درآن لحظات 

سمت نرده ها هل داده می شدم، فقط به لطف خدا توانستم دستم را به میله ها بگیرم و بی اختیار بودم و به 

نگذارم سرم زیرجمعیت برود، در آن لحظه تا کمرم جنازه باال آمده بود. من در آن لحظات تا جایی که 

یکی از آنها زمین هوشیاری ام اجازه داد، دیدم که دوستان قاری ما دستشان را به هم داده اند و به محض این که 

می خورد او را باال می کشند، اما دوستان گروه تواشیح را دیگر ندیدم . خودم هم در شرایطی بودم که مرگ را 

می دیدم و زیر لب اشهدم را می گفتم و استغفار می کردم، با این حال برای چند لحظه فضایی باز شد و فشار از 

روم و خودم را به چادر حجاج ترکیه برسانم . در آن لحظات هول آور به رویم کم شد و توانستم از نرده ها باال ب

یاد آیات قرآن افتادم که روز قیامت را تصویر می کند، روزی که در آن مادر از بچه خود فرار می کند و کسی 

 ربه کسی اهمیت نمی دهد. من در آن لحظات می دیدم که همه به فکر نجات جان خود هستند و همه برای فرا

از مرگ تالش می کنند. صحنه های مربوط به آن فاجعه از جلوی چشمم محو نمی شود، من می دیدم که پیرزن 

ها و پیرمردها زیر دست و پا له می شوند و در چند قدمی ام اشهدشان را می گویند و نفس آخر را می کشند. اما 

فانه هنوز اجساد آنها شناسایی نشده و اگر دردناک تر از این بی خبری ما از دوستان گروه تواشیح است، متاس

 . هنوز سرپا مانده ایم برای این است که باور نکرده ایم دوستان نزدیک تر از برادر ما مرده باشند
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 شرح ایستاده جان دادن حجاج از زبان شاهد عینی

فت: ها در آن ترافیک انسانی ایستاده جان دادند، گلیبوشهرنیوز: یکی از شاهدان عینی حادثه منا با بیان اینکه خی

 .چگونه است که استخبارات سعودی با آن همه دوربین و مأمورانی که دارد نتوانست این حادثه را مدیریت کند

ن باختگان حادثه منا، با حضور به نقل از فارس، پیش از ظهر دیروز مجلس یادبود جا "بوشهرنیوز "به گزارش

 .اساتید، کارمندان و سرپرست دانشگاه اصفهان در مسجد شجره این دانشگاه برگزار شد

 

  

های حج امسال اصفهان و یکی از شاهدان عینی حادثه در خصوص مصطفی کالنی؛ مدیر یکی از کاروان

له یکی از مفاد ذکر شده در قرارداد سازمان العاده امنیتی داشت، هر سااتفاقات منا گفت: حج امسال فضای فوق

حج و زیارت با وزارت حج سعودی برگزاری دعای کمیل و مراسم برائت از مشرکین در عرفات است، اما 

یل ها تماس گرفته و یک جلسه اضطراری تشکصبح اولین پنجشنبه از بعثه مقام معظم رهبری با مدیران کاروان

 .شد

 

  

تعداد زیادی کماندو سعودی دیدم با تجهیزاتی که گویی برای یک عملیات بزرگ وی افزود: در راه جلسه 

 .ها اجازه دعای کمیل را ندادندصحرایی آماده شده بودند، در جلسه توجیهی گفتند که سعودی

 

  

یی اوی ادامه داد: در ادامه این جلسه به ما گفته شد طبق برنامه قبلی حجاج را به محل دعای کمیل ببرید و تا ج

 .که درگیری پیش نیامده به مسیر خود ادامه دهید

 

  

شب به ما اعالم شد که مجوز صادر شده اما زائران ایرانی را از یک  9کالنی در ادامه گفت: نزدیک ساعت 

 امسیر تنگ به بین الحرمین بردند، مسیری که البته پر از کماندو آماده به حمله بود، بعدا که حادثه منا اتفاق افتاد ب

 .خود گفتیم در مدینه هم شرایط برای کشتار هزاران ایرانی فراهم بوده است

 

  

این شاهد عینی حادثه منا در بخش دیگر از سخنانش اظهار داشت: در رابطه با حادثه سقوط جرثقیل باید بگویم 

امی که طرح تامبر و در ایها بسیار پیشرفته و ایمن بودند اما چه دلیلی دارد که همزمان با یازده سپکه این جرثقیل

http://www.bushehrnews.com/fa/news/118153/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://bushehrnews.com/
http://bushehrnews.com/
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ساخت و ساز حرم تعطیل است این جرثقیل به طرف مقام ابراهیم باشد و با یک طوفان نه چندان قوی سقوط 

یل به تواند طوفان و سدانیم تکنولوژی هارپ نیز در اختیار دشمن است و با آن به راحتی میکند.در حالی که می

 .راه بیندازد

 

  

نیز گفت: صبح روز عید که قرار بود به رمی جمرات برویم با سه راه بسته مواجه وی در خصوص حادثه منا 

ها از چهار مسیر رفتی که برای رمی جمرات داشتند سه مسیر را بسته بودند و تنها یک مسیر را باز شدیم.سعودی

 .گذاشته بودند

 

  

ه همه سهوا به سوی مسیر رفتی ککالنی تصریح کرد: یکی از چهار مسیر برگشتی که وجود داشت را عمدا یا 

 .حجاج از آن در حال عبور بودند، باز کرده و اینجا بود که حادثه عظیم اینجا رخ داد

 

  

 باختگان به علت عطشوی با اشاره به مشکل اصلی زائران در ازدحام جمعیت در منا اضافه کرد: خیلی از جان

 .یافتندیها نجات مزیاد جان دادند و اگر آب فراهم بود خیلی

 

  

ها در آن ترافیک انسانی ایستاده جان دادند، چگونه است که استخبارات سعودی با کالنی در پایان گفت: خیلی

ر ورزی در کاآن همه دوربین و مامورینی که دارد نتوانست این حادثه را مدیریت کند، مگر آنکه عمد و غرض

 .بوده باشد
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 :باقرالعلوم آبادانیکی از بازماندگان گروه تواشیح 

 مردم در منا روی یکدیگر تلنبار شدند

 خوزستان -سرویس: استان ها  «

 9407110۶941 :کد خبر

 14:۵8 - 1394مهر  11شنبه 

یکی از اعضای بازمانده گروه تواشیح باقرالعلوم آبادان در حادثه منا گفت: سرازیرشدن حجاج در مسیر تنگ و 

 .که مشخص نیست به چه علت بوده است منجر به وقوع این فاجعه شد شدن یک سر آن خیابانالبته بسته

وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا(، منطقه خوزستان، پیرامون فاجعه محمدعلی ناصری در گفت

ان در رمنا اظهار کرد: ما پنج نفر عضو گروه تواشیح باقرالعلوم به همراه چندین نفر از قاریان جمهوری اسالمی ای

مسیر وقوع فاجعه در حال حرکت بودیم که ناگهان همه حجاج به خیابان تنگی وارد شدند تا بتوانند به مسیر 

 .رمی جمرات برسند

بوده  دانم به چه علتوی ادامه داد: سرازیرشدن در آن مسیر تنگ و البته بسته شدن یک سر آن خیابان که نمی

آن مردم روی یکدیگر تلنبار شدند و این فاجعه باعث ایجاد مشکالت  است منجر به وقوع این فاجعه شد. پس از

 .تنفسی و به زیر دست و پا افتادن بسیاری از حجاج شد

ناصری با بیان اینکه همه ما به هنگام وقوع فاجعه اشهد خود را گفتیم و منتظر مرگ بودیم، ادامه داد: من به 

فته و خود را از جمعیت کنار بکشم. در آن زمان به دلیل ازدحام خواست خداوند توانستم نرده کنار خیابان را گر

 .جمعیت از دوستان خود جدا شدم و دیگر نتوانستم آنها را ببینیم

وی در پاسخ به این پرسش که احتمال عمدی بودن این فاجعه وجود دارد و یا خیر؟ تصریح کرد: با قراردادن 

ال است چرا که چندین مسیر برای ورود جمعیت به محل هایی از آن جای سؤموضوعات کنار یکدیگر بخش

رمی جمرات وجود دارد اما آنها فقط حجاج را به یک مسیر هدایت کردند و یک سر آن را نیز بستند؛ این مسیر 

 .بست شده بودنیز بن

ی المللاه بینمهرماه دو نفر از گروه بازمانده تواشیح باقرالعلوم آبادان وارد فرودگ 10به گزارش ایسنا، جمعه 

های تواشیح استان خوزستان و ها، دوستان، اعضای گروهاهلل جمی آبادان شدند. در این مراسم خانوادهآیت

 .شهرستان آبادان، جامعه قرآنی حضور داشتند و اعضای بازمانده با ذکر صلوات مورد استقبال قرار گرفتند



273 
 

ه ان گروه پنج نفره تواشیح باقرالعلوم بودند و متأسفانسید معین موسوی و محمدعلی ناصری دو نفر از بازماندگ

 .در فاجعه منا سه نفر از آنان جان باختند
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 االسالم مرادی؛هشدار حجت

 صدا نشوندمردم مراقب باشند در پیگیری ابعاد فاجعه منا با دشمنان هم

شیاری خود را حفظ کنند، گروه جامعه: مشاوره مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه گفت: مردم باید هو

های غیر مذهبیون و یا دشمنان دین و شریعت هوشیار باشند، ها و سوء تعبیردر محیط مجازی نسبت به برخی پیام

 .صدا نشوندبا دشمنان این ملت هم

منتشر شده و تحلیل و بررسی شواهد و با نگاهی به اطالعات »، المللی قرآن)ایکنا(خبرگزاری بین به گزارش

ریزی شده و یک های شاهدین عینی و مجروحین صحنه منا، احتمال یک کشتار برنامهقرائن از جمله گفته

جنایت طراحی شده دور از ذهن نیست. مسدود شدن مسیر و نگه داشتن هزاران زائر که با تراکم و ترافیک بسیار 

ای منا همراه با درجه 4۶به جمرات عقبی بودند و استمرار این حرکت در دمای باال در حال عبور از مسیر منتهی 

های این بخشی از صحبت« فشار جمعیت و تشنگی و خستگی شدیدِ زائران نتیجه ای جز مرگ به همراه ندارد.

آبادی، مدرس حوزه و مشاوره مرکز تخصصی علوم حدیث االسالم و المسلمین حسین مرادی دولتحجت

 .علمیه پیرامون حادثه مناستحوزه 

 :وگوی ایکنا با وی به شرح ذیل استمتن گفت

 دانید؟عامل اصلی حادثه منا را چه می

و  کفایتیبه ترتیب اولویت دو احتمال قوی جهت این حادثه متصوراست. اول: جنایتی عامدانه و دوم: بی

 .تدبیری دولت عربستانبی

 های شاهدین عینی و مجروحینل و بررسی شواهد و قرائن از جمله گفتهبا نگاهی به اطالعات درز کرده و تحلی

ریزی شده و یک جنایت طراحی شده دور از ذهن نیست. مسدود کردن صحنه منا، احتمال یک کشتار برنامه

 یمسیر و نگه داشتن صدها هزار زائر که با تراکم و ترافیک بسیار باال در حال عبور از مسیر منتهی به جمرات عقب

ای منا همراه با فشار جمعیت و تشنگی و خستگی شدیدِ زائران درجه 4۶بودند و استمرار این حرکت در دمای 

دانستند نگه داشتن این تعداد زائر برای ای جز مرگ به همراه ندارد. طراحان کشتار مظلومانه منا خوب مینتیجه

دهد طراحان جنایت کشتار حجاج دست ی نشان میها شود، اما شواهدتواند منجر به فوت آنمدت ده دقیقه می

به سلسله اقداماتی زدند تا مطمئن بشوند نقشه شومشان عملی و جنایت اتفاق افتاده است که به برخی از این 

دقیقه به طوری که از دقیقه دهم به بعد حجاج  40شود. الف: طول دادن انسداد مسیر به مدت شواهد اشاره می

http://iqna.ir/fa
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افتادند و در نهایت مظلومیت حتی اگر حال یا بی هوش بر زمین میز پای درآمده و بییکی سپس از دیگری ا

 .کردندشدند بر اثرعطش فراوان و نبود اکسیژن کافی فوت میزیردست وپا له نمی

 .ها پس از جنایتها تا ساعتاهمیتی جان باختن حجاج جلوی چشم مأموران ناظر منا و عدم مداخله آنب: بی

دن آب به هر شکل ممکن به جمعیت حاضر و در نتیجه از دست رفتن چندین هزار نفر فقط به دلیل ج: نرسان

 .تشنگی. عدم رسیدگی به حال مصدومین تا چندین ساعت پس از جنایت

 د: حمل اجساد و مجروحین بدون تفکیک نمودن آنها به وسیله کامیون و وانت بارها

 های مجهز پزشکی و هالل احمر ایران مستقر در مکه و منا،سط تیمه: عدم اجازه رسیدگی به حال مجروحین تو

 .های دوربین های نصب شده در منا و توقیف موبایل حاجیانآوری فیلمو: جمع

ها، روحانیون، قضات، فرماندهان سپاه ز: آسیب حداکثری به ایرانیان مخصوصا طیف وسیعی از دیپلمات

که  های فرهیخته از جمله شواهدی استلمللی، خبرنگاران و دیگر گروهاپاسداران قاریان برجسته کشوری وبین

 .کندعمدی بودن این جنایت را به ذهن متبادر می

 :احتمال دوم : به کفایتی و بی تدبیری دولت عربستان سعودی

تدبیری و بی  یاگر از احتمال اول که جنایت عامدانه بود گذر کنیم و به درجه بسیار نازلی از آن اکتفا نمائیم به ب

کفایتی مسولین سعودی می رسیم که این احتمال هم عالوه بر موارد پیش گفته قرائن و شواهدی از جمله 

مسدود نمودن مسیر برای عبور ولی عهد و وزرای جنگ سعودی و در نتیجه ازدحام شدید ، بی توجهی به 

می، بستری نمودن مجروحین در هشدارهای مسولین بعثه مقام معظم رهبری و حج و زیارت جمهوری اسال

محیط ها آلوده و کنار بیماران ویروس خطرناک کرونا، عدم اجازه رؤیت اجساد، کندی اقدامات و طوالنی 

شدن مراحل رسیدگی به مجروحان و جانباختگان، عدم صدور روادید جهت هیئت اعزامی کشور جمهوری 

وهای نیروهای انتظامات و امنیتی به یک سوم و فرستان نیراسالمی، فرافکنی سیاسی و اتهام زنی به حجاج، تقلیل 

با تجربه به جنگ یمن و سوریه و ... نشان از سوء تدبیر و بی کفایتی مسئوالن عربستان در قبل، حین و پس از 

 .حادثه منا دارد

 مردم و مسئولین کشور ما چه وظایفی در قبال این فاجعه دارند؟

ا می دانند و در تکریم و تسالی دل بازماندگان پیش قدم هستند. بسیاری از مردم خود را شریک غم خانواده ه

دهند و از دست مردم در اجتماع و همچنین در محیط مجازی به طرق مختلف غم و اندوه خویش را نشان می

یار سحکام عربستان عصبانی و نسبت به آن ها تنفر شدید دارند اما وظایف مسئوالن ذیربط در قبال این جنایت ب
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 .حائز اهمیت است

مللی و البایست با درخواست تشکیل کمیته حقیقت یاب از طریق مجامع بیندر مورد خود حادثه مسئوالن می

همچنین اسالمی موضوع را مصرانه پیگیری نمایند. از نظر حقوقی مدعی العموم باید یک تیم قوی وکال را پیگیر 

 .مردم را در جریان اقدامات خود قرار دهند حادثه نماید و ضمن بررسی تمام جوانب حقوقی

همچنین دولت موظف است آالم بازماندگان را به حداقل ممکن برساند. اقدام بعدی دولت تشکیل گردهمایی 

علماء، مسئوالن و تاثیرگذاران جهان اسالم به ویژه کشور های آسیب دیده جهت روشنگری و تغییر مدیریت 

صورت شعاری بلکه به صورت جدی باید پیگیری شود. از نظر سیاسی دولت حج است که این مهم نیز نه به 

عربستان با توهین به دولت جمهوری اسالمی حاضر به دادن روادید به نماینده ویژه دولت نشد، بنابراین 

بایست بدون مسامحه و با اقتدار با این کشور برخورد نمایند و انتظار مردم و فرهیختگان عمل دولتمردان می

انقالبی غیر شعاری در برابر این حرکت است. البته باید هوشمندانه تصمیم گرفت و به سوی تقویت حج گام 

برداشت چرا که حج غیر از مقوله وجوب دینی آثار، برکات و فواید بسیاری برای کشور و جهان تشیع دارد و 

نمودن  یلی کشانیدن و یا بی خاصیتاتفاقاً یکی از اهداف دولت سعودی و ایادی استکبار و صهیونیسم به تعط

 .این فریضه الهی است که این مسئله باید مورد اهتمام مسئوالن کشور باشد

از جمله وظایف دیگر مسئولین مخصوصاً در بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، اتخاذ تصمیمات 

های برای سال 94تن تمام مسائل حج کارآمد جهت آمادگی کامل با این قبیل جنایات است که با در نظر گرف

رد. به هایشان تقدیر و تشکر کریزی الزم انجام گیرد البته باید از این عزیزان به جهت تمام تالشآینده برنامه

عنوان نمونه اگر برنامه ریزی مطلوب این عزیزان در اختصاص زمان خاص رمی جمرات برای بانوان نبود، شمار 

 .بسیار بیشتر می شدجان باختگان این جنایت 

 چه توصیه ای به مردم دارید؟

مردم باید هوشیاری خود را حفظ کنند، در محیط مجازی نسبت به برخی پیام ها و سوء تعبیر های غیر مذهبیون 

و یا دشمنان دین و شریعت هوشیار باشند، با دشمنان این ملت هم صدا نشوند، همچنین به شایعات دامن نزنند و 

ء بینش و سواد رسانه ای خویش بکوشند. البته کسانی که زبان خارجی می دانند و امکان ارتباط با در جهت ارتقا

دیگر مسلمانان و آزاد مردان دنیا دارند چگونگی این جیانت و پیام های آنرا منعکس کنند تا به شکل گیری 

 .جریان ضد سعودی کمک کرده باشند
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 :حیدرپور

 تعیین شده نبوده استحادثه منا یک سناریوی از پیش 

 

گروه سیاسی: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: پذیرش این مسئله که حادثه منا 

 .یک سناریوی از پیش تعیین شده برای کشتار حجاج بوده باشد، دور از ذهن و غیر قابل پذیرش است

از اصفهان، عوض حیدر پور، نماینده مردم شهرستان های شهرضا  المللی قرآن )ایکنا(خبرگزاری بین  به گزارش

مهرماه( در جمع خبرنگاران در شهرضا،  1۵و دهاقان در مجلس شورای اسالمی، عصر روز گذشته ) چهارشنبه، 

ت قابل توجیه اس با رد امکان ربوده شدن حجاج مفقود در حادثه منا، اظهار کرد: پذیرش و اعالم این مسئله غیر

 .و شرایط بسیار سختی را برای خانواده های مفقودین ایجاد می کند

وی افزود: تاکنون هر اقدامی که توانسته ایم برای کمک به شناسایی و انتقال حجاج حادثه دیده شهرضا انجام 

 .داده ایم و از این به بعد نیز این خدمات تا پایان انتقال حجاج ادامه خواهد داشت

ن عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: بنا بر ای

دیپلمات ایرانی، وی ربوده شده است، در حالی که این اظهار نظر « غضنفر رکن آبادی»اظهار نظر خانواده 

 .پذیرفتنی نیست

جاج وی از پیش تعیین شده برای کشتار ححیدرپور خاطرنشان کرد: پذیرش این مسئله که حادثه منا یک سناری

 .بوده باشد، دور از ذهن و غیر قابل پذیرش است، اما دولت عربستان باید مسئولیت کم کاری خود را بپذیرد

وی افزود: حکومت آل سعود در منا سقوط خواهد کرد و دولت این کشور نیز با نگرانی از این بابت وضعیت و 

 .ده که امکان مقابله با شورش های احتمالی در آن وجود داشته باشدساختار منا را طوری تغییر دا
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 از فاجعه منا "قاضی عسکر"های ناگفته

 قربانیان منا، مثل فرش روی هم افتاده بودند

 گردشگری و حج -سرویس: فرهنگی و هنری  «

 940717109۶۵ :کد خبر

 12:2۵ - 1394مهر  17جمعه 

 

کردند، مثل فرش روی هم در مکه منتقل می "معیصم"اجساد منا را به سردخانه  هایی کهها در کامیونجنازه»

 «.ودرماند و از بین میها اینطور روی هم قرار بگیرند، فردی سالم نمیقرار داشت؛ طبیعی است وقتی جنازه

فقیه در یلاالسالم والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر، سرپرست حجاج ایرانی و نماینده وبه گزارش ایسنا، حجت

امور حج و زیارت در تشریح آنچه پس از فاجعه منا رخ داد و تاییدی بر سوءمدیریت عربستان در حج بود، به 

های حمل اجساد اشاره کرد و در ادامه گفت: عربستان در ها و کامیونباخته در سردخانهوضعیت زائران جان

وخامت آن فاجعه به حدی است که به این زودی از  امدادرسانی و مدیریت بحران نتوانست خود را نشان دهد و

 .شودصفحه تاریخ حذف نمی

ایم، آوری کردههایی هم که ما جمعوی افزود: بسیاری از نیروهای امدادی مستقر در منا، نظامی بودند. در فیلم

و بحران  کردند، چون نیروی امدادی نبودنداین مشهود است که آنها در زمان وقوع فاجعه هیچ کاری نمی

 .عمیقی اتفاق افتاده بود

تدبیری و سوءمدیریت عربستان در حج امسال زائران زیادی جان سرپرست حجاج ایرانی با بیان این که بر اثر بی

باختند، درباره برخی اظهارات مبنی بر اینکه نیروهای سعودی اولویتی برای جدا کردن مجروحان از 

ین شرایطی بسیاری از مجروجان که امکان نجات دادن آنها وجود داشت باختگان قائل نشدند و در این چنجان

باختگان جان باختند، گفت: آنها شیوه و اصولی برای این کار نداشتند، اولویتی برای تفکیک مجروحان از جان

 .ها منتقل کردند، آمادگی پذیرش این حجم مجروح را نداشتندنبود. حتی وقتی مجروحان را به بیمارستان

ی اضافه کرد: نیروهای امدادی ما در همان لحظات نخست برخی مجروحان ایرانی را شناسایی کردند، اما آنها و

مانع ادامه کار شدند و این کار را دخالت نامیدند و حتی شاکی شدند، یا فرد مجروحی را در بیمارستان طائف 
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شده،  بیمارستان رفتند، گفتند که مجروح منتقل اش اطالع دادیم؛ وقتی آنها بهشناسایی کرده بودیم و به خانواده

 .دانستند به کجا منتقل شده استدر حالیکه خودشان اصال نمی

باختگان از کانون حادثه با لیفتراک نیز آوری جانفقیه در امور حج و زیارت همچنین درباره جمعنماینده ولی

های برای قراردادن اجساد در کامیونها این است که ماموران سعودی توضیح داد: قضیه آن لیفتراک

ها کردند تا اجساد را بلند کنند و داخل جعبهبندی شده، از لیفتراک استفاده میدار که داخلش قفسهسردخانه

 .قرار دهند

آوردند، جسدها در مکه می "معیصم"ها که اجساد را به سردخانه وی ادامه داد: اما دیدیم در بعضی از کامیون

ز بین ماند و ای هم قرار داده شده بود. طبیعی است وقتی جنازه روی هم قرار گیرد، دیگر سالم نمیمثل فرش رو

 .رودمی

دند، شها در سردخانه شناسایی میی ناتوانی عربستان در مدیریت بحران فاجعه منا اظهار کرد: جنازهاو در ادامه

ازه را پیگیر شویم، آنها جسد را جابجا کرده بودند و کردیم تا امور مربوط به آن جناما وقتی مجددا مراجعه می

اند. دلیل همه این اتفاقات آن است که عربستان خودش را برای چنین دانستند آن را به کجا منتقل کردهنمی

 .بحرانی آماده نکرده بود و نتوانست آن را مدیریت کند و این فاجعه است

ن تغییر کند، دهد سیستم آکند و اجازه نمیوسعه منا مخالفت میقاضی عسکر سپس با بیان این که عربستان با ت

میلیون زائر اربعین  18در حالی که قرار است از این پس پذیرای جمعیت بیشتری از حجاج باشد، گفت: نزدیک 

های عربستان را ندارد و غیر از حمالت انتحاری که گاهی روند، کشوری که هیچ یک از زیرساختبه عراق می

افتد. افتد، هیچ یک از آن فجایعی که در عربستان رخ داده، آنجا اتفاق نمیسیر حرکت زائران اتفاق میدر م

 .دهندکنند و به زائر خدمات میچون در عراق یکدیگر را همپوشانی می

ا م توانست مانع وقوع این فاجعه و بحران شود، بیان کرد:او با اعتقاد بر این که عربستان با مشورت قبلی می

کنیم، حتی مهندسی را که طرحی برای توسعه منا داشت به عربستان ها منتقل میهمیشه نقاط ضعف را به سعودی

 .ها اداره کنندخواهند منا را با خیمهبا توسعه منا مخالفت کرد و آنها همچنان می "بن زید"معرفی کردیم، اما 

یما، به های سوگو با یکی از شبکهسرپرست حجاج ایرانی که به تازگی از عربستان بازگشته، در گفت

زنی و تهیه فیلم از زائران بودند اشاره کرد و گفت: کوپترهایی که در موسم حج مدام در حال گشتهلی

م دام درحال گشت زدن و فیلکوپترها معربستان برای اطالع از دلیل فاجعه هیچ محدودیتی ندارد، چرا که هلی
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ساله را یاب بخواهد مهای منا مجهز به دوربین است و اگر روزی آن کمیته حقیقتگرفتن هستند و تمام خیابان

 .های منا استبررسی کند، بهترین سند فیلم همان دوربین

ا یکی ر دیداری که بیاب را دنماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین اظهار کرد: تشکیل کمیته حقیقت

 آوری کردیم. شهود زیادی داریمرتبه عربستان داشتم، مطرح کردم. ما مستندات فراوانی را جمعاز مقامات عالی

 .دهیمکه مدارک آن را به عربی ترجمه خواهیم کرد و به عربستان ارائه می

سایی شوند و به مجازات خود قاضی عسکر همچنین تاکید کرد: اولویت ما این است که عامالن آن فاجعه شنا

 .رفتگان مثل حادثه اول )سقوط جرثقیل در مسجدالحرام( دیه مشخص و پرداخت شودبرسند و برای از دست

C%8%DB9%8۶%D7%A8%D8%A8%D1%B8%D9%82%/%D940717109۶۵http://isna.ir/fa/news/

-9%84AB%D8%D9%8۵%D%-7A8%D9%8۶%D9%8۵%D%-9%8۶D7%A8%D

-9%8۵D9%87%D%-C8%DB9%88%D1%B8%D%-4B%8D1%B8%D9%81%D%

-9%87AF%D8%D7%A8%AA%D8%D9%81%D7%A8%D%

AF8%D9%8۶%AF%D8%D9%88%D8%A8%D% 
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http://isna.ir/fa/news/94071710965/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://isna.ir/fa/news/94071710965/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://isna.ir/fa/news/94071710965/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 در بازگشت از سفر حج مطرح شد

 های مناسازیاز شایعه "قاضی عسکر"انتقادهای صریح 

 گردشگری و حج -سرویس: فرهنگی و هنری  «

 94071۶10۶14 :کد خبر

 14:3۶ - 1394مهر  1۶پنجشنبه 

زائر ایرانی در فاجعه منا مفقودالجسد  ۶9فقیه در امور حج و زیارت با اعالم اینکه تا این لحظه نماینده ولی

ه صحت های عربستان به هیچ وج، تاکید کرد: دستگیری و جا ماندن تعدادی از زائران ایرانی در بیمارستانهستند

 .وجه کنندندارد و مردم نباید به این شایعات ت

مهرماه(  1۶االسالم والمسلمین قاضی عسکر ظهر امروز )پنجشنبه به گزارش خبرنگار حج و زیارت ایسنا، حجت

فتر مقام الملل داالسالم والمسلمین قمی، معاون بینخمینی )ره( که با استقبال حجتپس از ورود به فرودگاه امام

های بازماندگان فاجعه منا و با بیان اینکه آنها در بهترین نواده، ضمن ابراز تسلیت به خامعظم رهبری همراه بود

الجسدان ، مفقودحالت جان باختند و قطعا بهشتی شدند گفت: تا این لحظه آنچه مایه تاسف و نگرانی ما است

باقی مانده است. از لحظه نخست فاجعه ستاد بحرانی را در منا تشکیل دادیم و سعی کردیم با مردم صادقانه 

 .برخورد کنیم

 نشست خبری قاضی عسکر در فرودگاه امام خمینی )ره(

 های سعودیتکذیب دستگیر شدن زائران ایرانی و جان ماندن مجروحان در بیمارستان

وی گفت: اخباری که در چند روز گذشته درباره دستگیری تعدادی از زائران ایرانی و همچنین جا ماندن 

 .های عربستان منتشر شده، به هیچ وجه صحت نداردتعدادی از مجروحان در بیمارستان

و طائف سر زده شده و هر مجروحی که آنجا بوده  منا های جده، مکه،قاضی عسکر اضافه کرد: تمام بیمارستان

 .های هالل احمر منتقل شده استشناسایی و به بیمارستان

روزی سر ، شبانهایرانی در آنها نگهداری شود شد اجساد زائرانوی ادامه داد: تمام مراکزی که احتمال داده می

 هایتعدادی از عزیزان ما در مرحله نخست شناسایی نشوند و نیاز به آزمایش شوداحتمال داده می .اندزده شده

 .خاص باشد

 آیندکارشناسان سعودی برای تشخصی هویت مفقودان به ایران می
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ها داشتیم، آنها پذیرفتند تعدادی کارشناس از سعودی قاضی عسکر افزود: در مذاکراتی که شب گذشته با

 .عربستان به ایران بیایند تا شناسایی این اجساد در داخل کشور ما انجام شود

 .وی گفت: هویت ایرانی این اجساد بر ما معلوم است، اما مشخصات آنها مشخص نیست

هبری برای با توجه به تاکید مقام معظم ر ینکهمبنی بر ا سرپرست حجاج ایرانی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا،

 یاب در رابطه با فاجعه منا، آیا بعثه مقام معظم رهبری تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کردهتشکیل کمیته حقیقت

های گفت: ما با شاهدان عینی حاضر در صحنه فاجعه مصاحبه و فیلم ؟و نتیجه آن تا این مرحله چه بوده است

قیمتی به دست آمده، گزارش اولیه تهیه شده و به مقام معظم آوری کردیم. اطالعات ذیرا جمعتهیه شده 

 .رهبری و دولت ارائه خواهد شد

توجهی به شایعات مربوط به فاجعه منا اظهار کرد: براساس اظهارات شاهدان وی با درخواست از مردم برای بی

مساله آن  داد.ای رخ نمی، چنین فاجعهشداگر مسیر بسته نمی عینی، مسیر حرکت در روز عید قربان روان بوده و

و از این دست است که موضوع کامال برای ما  ، موانع مسیر ترددگرمای هوا روز عدم آمادگی نیروهای امنیتی،

 .روشن شده است

 نشست خبری قاضی عسکر در فرودگاه امام خمینی )ره(

نیم توانیم مشخص کعینی کروکی محل فاجعه تهیه شده و به راحتی میبراساس گزارش شاهدان  :او اضافه کرد

 .ای اتفاق افتاده استکه آن روز چه مساله

 کاهش بازارگردی در حج امسال

ها های مقام معظم رهبری درباره محدود شدن بازارگردیکه توصیهسرپرست حجاج ایرانی همچنین با بیان این

م، مواجه رو بودیمسال با مساله بازارگردی به شکلی که هر سال با آن روبههنگام حج جدی گرفته شد، افزود: ا

کردند که این مطلب را به مقام معظم رهبری منتقل کنیم که بنابر توصیه ایشان، از نشدیم. زائران مکرر مطرح می

 .بازارهای عربستان خرید نکردیم

تصویه توجه کردند، به همین خاطر امسال حضور وی گفت: اغراق گویی نیست، تعداد زیادی از زائران به این 

 .زائران ایرانی در نماز جماعت محسوس بود

فقیه در امور حج و زیارت همچنین درباره اعالم آمادگی سردار اشتری برای تامین امنیت حج سال نماینده ولی

ل حج آینده باید آینده با مشارکت پلیس کشورهای اسالمی گفت: اطالعی از این موضوع ندارم، اما مسائ
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کارشناسی شود. پیشنهادات مشخصی درباره حج سال آینده داریم، ولی باید جلسات کارشناسی بیشتری تشکیل 

 .شود تا آن پیشنهادات به مرحله اجرا درآید

 .تری صورت گیرداو تاکید کرد: اگر بخواهیم تحولی در مدیریت حج رخ دهد باید کارهای جدی

آینده  هایام منا گنجایش این همه جمعیت را ندارد. عربستان اگر بخواهد سالارها گفتهقاضی عسکر ادامه داد: ب

های نو به اجرا بگذارد و شیوه سنتی و قدیمی را تغییر دهد، چرا جمعیت بیشتری از حجاج را بپذیرد، باید طرح

 .ها در مدیریت حج دیگر پاسخگو نخواهد بودکه آن شیوه

کنیم تا پیش از فرارسیدن حج سال آینده و ماه دیگر جلساتی را برگزار میتا یکی د :وی همچنین گفت

 .پیشنهادات بررسی شود

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به بحران بزرگی که در حج امسال ایجاد شد، افزود: ضایعه کم نبود و قطعا تاثیر 

 ت تاثیر قرار داد. عزیزانی که در این فاجعههای بعد برای ما باقی خواهند ماند، حقیقتا حج امسال را تحآن تا سال

روحانی  10، ، هر کدام افتخاری بودند. ما پنج قاری ممتاز و اعضای صدا و سیما، وزارت خارجهاز دست رفتند

 .ها را از دست دادیمنفر از مدیران و عوامل خدماتی کاروان 17و 

صبح که آن فاجعه رخ داد،  9اشاره کرد و افزود: از  مدیریتی عربستان در روز فاجعهوی در ادامه سخنانش به بی

 ها آمادگیروی زمین بود. امداد رسانی دیر اتفاق افتاد و بیمارستان 204 تا یک نصفه شب اجساد هنوز در خیابان

ا رکردند، تلفات انسانی آنقدر زیاد نبود. آنها جلوی امدادگران ما الزم را نداشتند. شاید اگر به موقع اقدام می

گرفتند، اما هیات پزشکی و مجموعه عوامل خدماتی توانستند جمع زیادی از مجروحان را به بیمارستان منتقل 

 .کنند

 

 نشست خبری قاضی عسکر در فرودگاه امام خمینی )ره(

ای مدیریت کردیم که به مجموع حج آسیبی وارد نشد و عملیات با قاضی عسکر بیان کرد: این حادثه را به گونه

 .قیت و بدون مشکل انجام شدموف

جسد به ایران  300سرپرست حجاج ایرانی با بیان اینکه شناسایی اجساد همچنان ادامه دارد گفت: تاکنون بیش از 

منتقل شده و در دو سه روز گذشته اجساد دیگری نیز کشف شده است. تا پیش از بازگشتم نیز اطالع دادند 

 .نفر دیگر مفقود هستند ۶9نزدیک به 
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 باختگان و مفقودین ایران دقیق استمار جانآ

بیش از  باختگان و مفقودان ایرانیاند آمار جانها گفتهاو تاکید کرد: اطالعات ما کامال دقیق است و اینکه بعضی

 .آنچه است که اعالم شده درست نیست

زهای نخست مفقودین ها گرفته شده و کامال صحیح است. در همان رواو اظهار کرد: آمارهای ما از کاروان

از های دیگری بشود؛ اما پروندهشان مشخص شود، این پرونده بسته مینفر تکلیف ۶9مشخص بود و اگر این 

 .خواهد شد

یاب خواسته جدی ما است که نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ادامه داد: مساله تشکیل کمیته حقیقت

این موضوع باید دقیقا روشن شود که چرا پلیس عربستان زائران  ها نیز اعالم کردیم.شب گذشته به سعودی

های گذشته دو خیابان برای تردد زائران ایرانی در نظر هدایت کرد؟ در حالی که سال 204ایرانی را به خیابان 

شد. چرا جلوی جمعیت بسته شد و در شرایط اولیه کمک رسانی نشد؟ در حالی که آن همه دوربین و گرفته می

 .کوپتر وجود دارد؛ اینها باید مشخص شودیهل

می از ، باید برخورد جدی شود تا کاو بار دیگر تاکید کرد: با اشخاصی که سبب بروز این فاجعه بزرگ شدند

 .آالم مردم ما تسکین یابد. البته این درد به هیچ وجه و به این راحتی تسکین نمیابد

بت ها برای مسموم کردن جهان نسگران و حامیان تکفیریی فتنههاسرپرست حجاج ایرانی همچنین درباره تالش

هنوز افکار جهان اسالم متوجه رهبری و جمهوری اسالمی است. این  ها،به اسالم اظهار کرد: با وجود آن تالش

 نگویم. آنها جمهوری اسالمی را پناه فلسطیام میرا دقیق و براساس دیدارهایی که با بعثه سایر کشورها داشته

دانند و رهبر با فضیلت و شجاع جمهوری اسالمی را حامی مقاومت در منطقه و تنها قدرتی که در مقابل می

های دانند اگر دولتی بخواهد در برابر دولتدانند. آنها میکنند میآمریکا و دیگر مستکبران ایستادگی می

 .شیطانی کاری کند، آن جمهوری اسالمی است

، تنها کشوری که با این سرعت اجساد فاجعه منا را شناسایی و به کشور منتقل کرد قاضی عسکر همچنین گفت:

های سایر کشورها نیز در تماسی که با ما داشتند طالب بودند چنین اتفاقی برای آنها رخ ایران بود. بعضی از بعثه

 .دهد، اما موفق نشدند

 سازی درباره کرونا دست زدندبعضی آقایان به شایعه

هایی که درباره شیوع کرونا در بین زائران ایرانی صورت گرفته گفت: او در ادامه سخنانش با انتقاد از نگرانی

ا زنند. امسال هم مساله کرونسازی میچند سالی است که بعضی از آقایان هنگام مراجعت زائران دست به شایعه
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یروس کرونا در بین زائران ایرانی گزارش نشده گویم که حتی یک مورد ورا مطرح کردند، اما به طور قاطع می

 .و در بین آنها ناراحتی این چنینی وجود ندارد

وی اضافه کرد: از همان زمانی که یک نوع تب در عربستان شیوع شد مردم را ترساندند که مردم به حج نروند. 

دهند که مثال هنگام ر قرار میگردند، آنها را با چنین شایعاتی مورد آزاهر سال هم که زائران از حج بازمی

 .بازگشت روبوسی نکنید و به استقبال نروید

کند و من در جای خود گله خواهم کرد سرپرست حجاج ایرانی گفت: پزشکی ما این مساله را به شدت نفی می

و  رباره حجبرند، اما چرا فقط دها نفر به سفر میها میلیونآورند. سالکه چرا روی حج تا این اندازه فشار می

 زنند؟ها را میعمره این حرف

م دست کنای موهوم و غیرواقعی انصاف نیست. استدعا میوی بیان کرد: ایجاد این موج نگرانی به خاطر مساله

 .از این کارها بردارند، وگرنه ناچار خواهیم شد مسائلی را مطرح کنیم که به مصلحت نیست

 مینی )ره(نشست خبری قاضی عسکر در فرودگاه امام خ

قاضی عسکر سپس درباره بازگشت زودهنگام خود به کشور توضیح داد: بنا بود چند روز دیگر در عربستان 

بمانم، اما در توافق با رئیس سازمان حج قرار شد برگردم و کارهای داخل کشور را پیگیری کنم و ایشان در 

 .تعیین تکلیف شوندعربستان بماند تا آن تعداد باقی مانده از زائران فاجعه منا 

 انتهای پیام

AF8%D7%A8%D9%82%AA%D8%D9%8۶%D7%A8%/%D94071۶10۶14http://isna.ir/fa/news/

-AD8%C%D8%DB1%B8%D۵%B8%D%-C8%DB7%A8%D9%87%D%

-2B8%D7%A8%D%-1B8%D9%DA%A3%B8%D9%B8%D%-C8%DB۶%B8%D7%A8%D9%82%D%

-C8%DB2%B8%D7%A8%D3%B8%D%-9%87D9%B8%C%D8%DB7%A8%D4%B8%D%

C8%DB7%A8%D9%87%D% 

  

http://isna.ir/fa/news/94071610614/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://isna.ir/fa/news/94071610614/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://isna.ir/fa/news/94071610614/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://isna.ir/fa/news/94071610614/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://isna.ir/fa/news/94071610614/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C
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 ناگفته های منا و موانع پیش روی امداد رسانان

بوشهرنیوز: رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر، ناگفته هایی از فاجعه منا و موانع پیش روی 

 .دامدادرسانی به مجروجان و مصدومان این حادثه را تشریح کر

به نقل از مهر، دکتر سیدعلی مرعشی در برنامه پیشخوان خبر، اظهارداشت: در حال  "بوشهرنیوز "به گزارش

حاضر زائران ایرانی که در مکه و مدینه حضور دارند از سالمت جسمی کامل برخوردارند و خوشبختانه بیمار 

 .نداریمبستری در بیمارستان ها 

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط زائران ایرانی حاضر در عربستان سعودی عادی است، تصریح کرد: زائران 

از دو حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و همچنین فاجعه رخ داده در منا همچنان شوکه  94حج تمتع 

 .هستند

 

پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر، گفت:  مرعشی در خصوص زمان وقوع فاجعه منا و حضور تیم مرکز

در زمان وقوع حادثه تمامی کادر پزشکی هالل احمر در بیمارستان هالل احمر واقع در منا حضور داشتند و تنها 

تعدادی از پزشکان به همراه زائران بیمار و تعدادی هم که بایستی مناسک حج را به جای می آوردند در کانون 

 .ور داشتند و از طریق تماس تلفنی همکاران از وقوع این حادثه مطلع شدیموقوع فاجعه منا حض

 

دقیقه، تیم امدادی به محل وقوع حادثه اعزام شد اما طی تماس تلفنی تیم  2وی ادامه داد: در فاصله کمتر از 

تیم  7است، بالفاصله اعزامی و اینکه تعداد زیادی از افراد زیر دست و پا مانده اند و میزان مجروحان بسیار زیاد 

 .نفر به همراه مقداری آب آشامیدنی به منا اعزام شدند 42پزشکی و امدادی متشکل از 

 

به گفته رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر، تعداد افرادی که روی یکدیگر افتاده بودن 

 .امکان امدادرسانی به آن ها را دشوار کرده بود

 

در مدت زمان کوتاهی وجود نیروهای امنیتی سعودی باعث شد تا تمامی مسیرهای منتهی به مرعشی با بیان اینکه 

محل وقوع فاجعه کنترل شود، افزود: این کنترل ها باعث شد تا امدادرسانی به مجروحان و جان باختگان کند 

 .شود و به نوعی نیروهای سعودی اجازه امدادرسانی به مجروحان را نمی دادند

 

ای های الزم برکرد: به شخصه در بیمارستان هالل احمر واقع در منا حضور مداوم داشتم و هماهنگیوی تصریح 

http://www.bushehrnews.com/fa/news/118203/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://bushehrnews.com/
http://bushehrnews.com/
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 .اعزام نیروی پزشکی و امدادی را به محل وقوع حادثه انجام می دادم

 

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر با تاکید بر اینکه همکاری مسئوالن بعثه مقام معظم 

ن حج و زیارت با مرکز پزشکی حج و زیارت بسیار خوب بود؛ اما کندی کار در روند شناسایی رهبری، سازما

زائران ایرانی مجروح و یا کشته شده به واسطه کارشکنی ها و ایجاد محدودیت ها از سوی نیروهای سعودی 

 .وجود داشت

 

ی و گفت: اگر جلوگیری سعودمرعشی به جلوگیری نیروهای سعودی برای امدادرسانی به مجروحان اشاره کرد 

ها در زمینه امدادرسانی به مصدومان نبود، شاید بسیاری از زائران در فاجعه منا کشته نمی شدند؛ چرا که در 

درجه سانتی گراد مدت زمان بسیار طوالنی زائران تشنه بودن و این تشنگی مفرط باعث  40دمای بیش از 

 .بیهوشی آن ها شده بود

 

سفانه عدم امکان رسیدگی به مجروحان از سوی دولت سعودی ادامه داشت و آخرین اجساد وی بیان کرد: متا

 .بامداد روز پس از حادثه جمع آوری شد 1:00در ساعت 

 

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر با اشاره به اینکه نیروهای سعودی آموزش کامل و کافی 

نی را ندیده بودند و نیروهای حاضر در صحنه تنها کنترل امنیت را برعهده را برای مواجهه با بحران و شرایط بحرا

داشتند،گفت: حتی برای شناسایی جان باختگان ایرانی نیروهای ما در حال عکاسی بودند، اما نیروهای سعودی 

 .دوربین ها را هم ضبط کردند

 

اشاره کرد و افزود: مرکز پزشکی حج و  وی در ادامه به اعزام آمبوالنس های هالل احمر برای انتقال مجروحان

زیارت جمعیت هالل احمر پس از اعزام تیم های امدادی در همان دقایق اولیه وقوع حادثه، آمبوالنس ها را هم 

تا  400برای انتقال مجروحان به محل اعزام کرد؛ اما متاسفانه راه برای عبور و مرور تحت کنترل بود، با این حال 

 .ها منتقل شدندن ایرانی و غیر ایرانی توسط نیروهای هالل احمر ایران به بیمارستانتن از مجروحا ۵00

 

نفر از مجروحان فاجعه منا در بیمارستان هالل احمر بستری شدند و مابقی  110مرعشی با تاکید بر اینکه 

 .مجروحان نیز به بیمارستان های سعودی و بیمارستان هالل احمر ایران در مکه منتقل شدند

 

ی منا هاتختخوابی چهار بیمارستان سعودی موجود در منا اشاره کرد و یادآور شد: بیمارستان 400وی به ظرفیت 
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گنجایش مجروحان را نداشت و تیم های پزشکی منا هم تیم بحران نیستند، بنابراین امکان ارائه خدمات مطلوب 

 .ماری های سطحی زائران باشدبه بیماران در منا وجود نداشت و تنها می توانست پاسخگوی بی

 

بیمارستان منا به دلیل تعداد زیاد مجروحان  2به گفته رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر، در 

 .و عدم ظرفیت کافی بیمارستان برای پذیرش مجروحان، حتی افراد را کف زمین خوابانده بودند

 

زنده و کشته شده با یکدیگر در سرخانه ها تجمیع شدند، وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود زائران 

درجه و با تشنگی مفرط، بیهوشی افراد را  40گفت: ماندن چند ساعته زیر نور مستقیم خورشید در دمای بیش از 

رقم میزد و نیروهای سعودی که مشغول جمع آوری و انتقال اجساد بودند، هر فردی را که عالئم حیاتی ظاهری 

 .به همراه کشته شدگان به کانتینرها منتقل می کردنداشت را 

 

مرعشی با اشاره به کنترل تمامی مسیرهای منتهی به منا برای انجام رمی جمرات، گفت: تمامی مسیرها با دوربین 

کنترل می شود و زمانی که خیل عظیمی از حجاج برای انجام مناسک حج حرکت می کنند، بایستی تدابیر الزم 

مامی مسیرها اندیشیده شود، اما متاسفانه سعودی ها در این زمینه هیچ اقدامی انجام ندادند و با برای کنترل ت

 .مسدود و محصور کردن یک مسیر وقوع این فاجعه را رقم زدند

 

وی با بیان اینکه امکانات سردخانه ای عربستان برای نگهداری از پیکر جانباختگان کافی نبود، اظهارداشت: 

جسد را دارد و مابقی اجساد در داخل کانتینرها نگهداری می  900ی مکه ظرفیت نگهداری سردخانه مرکز

 .شدند

 

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر در خصوص روند شناسایی اجساد، گفت: اجساد سه 

یزان بود، آودسته بودند، دسته اول که کارشناسایی با بند سه رنگ پرچم جمهوری اسالمی ایران به گردنشان 

دسته دوم که کارت شناسایی در حین وقوع فاجعه از بند جدا شده بود و تنها بند در گردن فرد بود که از زوی 

آن امکان شناسایی وجود داشت و دسته سوم انهایی بودند که نه بند و نه کارت شناسایی به همراه نداشتند و 

 .بایستی از روی چهره شناسایی می شدند

 

یان اینکه تا چند روز پس از وقوع حادثه نیز نیروهای سعودی اجازه شناسایی اجساد را به ما نمی مرعشی با ب

دادند، تصریح کرد: اگر بالفاصله پس از انتقال اجساد به سردخانه ها، اجازه شناسایی به ما داده می شد، هم کار 

 ه پس از گذشت زمان اجساد تغییربا سرعت بیشتری انجام می شد و هم روند شناسایی تسهیل می شد؛ چرا ک
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 .حالت می دهند و روند شناسایی با مشکالتی مواجه می شود

 

 .وی ادامه داد: کار شناسایی اجساد با دقت بسیار زیادی انجام شد

 

زائر مفقود دیگر داریم که برای یافتن آنها  ۶9به گفته مرعشی، براساس اعالم رئیس سازمان حج و زیارت 

ری در مکه، جده، عرفات و طائف انجام شده است، حتی بیمارستان های خصوصی و جست و جوهای مکر

تمامی سردخانه های این چهار شهر به دقت جست و جو شده است و این جست و جوی مکرر سه روز ادامه 

 .داشت

 

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر با تاکید بر اینکه پیام قاطع مقام معظم رهبری در 

همکاری سعودی ها و همچنین حضور نمایندگان ایرانی)دکتر هاشمی وزیربهداشت، دکتر ضیائی رئیس 

جمعیت هالل احمر و حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه( در روند تسریع در شناسایی و 

عربستان  اجساد در ها بسیار تاثیرگذار بود، خاطرنشان کرد: در حالت عادی روند انتقالبازگشایی درب سردخانه

روز زمان می برد اما پس از پیام قاطع و فرمایشات معظم له بالفاصله اقدامات الزم برای شناسایی  ۶تا  ۵سعودی 

 .و انتقال اجساد به ایران فراهم شد

9%81%DA%AF%D7%A8%D9%8۶%/%D118203http://www.bushehrnews.com/fa/news/

-9%88D%-7A8%D9%8۶%D9%8۵%D%-C8%DB7%A8%D9%87%D%-9%87AA%D8%D

-4B8%C%D8%BE%DB9%D%-9B8%D9%8۶%D7%A8%D9%88%D9%8۵%D%

-AF8%D7%A8%AF%D8%D9%8۵%D7%A8%D%-C8%DB9%88%D1%B8%D%

9%8۶D7%A8%D9%8۶%D7%A8%D3%B8%D1%B8%D% 

 

 

 

 

  

http://www.bushehrnews.com/fa/news/118203/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.bushehrnews.com/fa/news/118203/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.bushehrnews.com/fa/news/118203/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.bushehrnews.com/fa/news/118203/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.bushehrnews.com/fa/news/118203/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 هافینگتن پست: فاجعه منا بازهم تکرار خواهد شد

 08:34ساعت  1394مهر  18شنبه  : تاریخ انتشار

  

سپتامبر  24گزارش های ضد و نقیضی از آمار کشته شدگان حادثه رمی جمرات منا در عربستان سعودی که در 

 .امسال به وقوع پیوست منتشر شده است

 

تا  2009به گزارش جهان به نقل از انتخاب، نجم الدین مشکاتی مشاور وزیر خارجه سابق آمریکا طی سال های 

هافینگتن پست نوشت: فاجعه حج امسال جهانیان را عزادار و غمگین کرده و در این میان اندوه و خشم  در 2010

هموطنان و دولتمردان ایرانی کامال طبیعی، قابل درک و درخور احترام است. گزارش های ضد و نقیضی از 

مسال به وقوع پیوست منتشر سپتامبر ا 24آمار کشته شدگان حادثه رمی جمرات منا در عربستان سعودی که در 

 .شده است

 

کشور جهان به عربستان سفر کرده بودند؛بر طبق  30در ادامه این مقاله آمده است: قربانیان این حادثه از بیش از 

( است. 1420(، و مفقودین )390(، زخمیها )1322آخرین گزارش ها حین نگارش این متن آمار کشته شدگان )

کشته باالترین میزان جانباختگان را متحمل شده است. این حادثه، اولین از نوع  4۶۵ا در این میان کشور ایران ب

 هم خرینآ سفانهٔ  خود نبوده، و اگر به صورت علمی و سیستماتیک مورد بررسی و راه حل یابی قرار نگیرد، متا

 .بود نخواهد

 

و  1990ر به ترتیب در سالهای نف 34۵و  142۶در حوادثی مشابه در آیین رمی جمرات در دوره های گذشته، 

کشته شدند. میتوان نتیجه گرفت که این حادثه دیگر در گروه پدیده های نادر و غیر قابل تصور نیست و  200۶

 .به این دلیل باید خود را آماده کنیم تا از تکرار این حوادث تلخ در سالهای آینده جلوگیری شود

 

 البته هک دادند نسبت "دمای باالی هوا و خستگی زوار "ه عواملی نظیرمقامات عربستان، در ابتدا این حادثه را ب

 آنان حرکت لیلد به یکدیگر با زوار برخورد که ساخت نشان خاطر عربستان بهداشت وزیر. است نبوده تاثیر بی

 اصلی نمقصری هم حج مرکزی ٔ  کمیته رئیس و بوده مسئولین توسط شده تعیین زمانی ٔ  برنامه به توجه بدون

ست. این نوع سرزنش کردنها و اتهام زنی ها و تحریف حقایق هیچ ا کرده معرفی آفریقایی زوار را اتفاق این

کمکی نکرده و راهگشا نخواهد بود. این اظهارات در بهترین حالت، بی پایه و گمانه زنی محض بوده و در 
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ربانیان که تنها منجر به سرزنش قبدترین حالت ساده سازی و تطهیرمسئوالن یک چنین حادثه تأسف باری است 

 .به عنوان مقصر اصلی این حادثه خواهد شد

 

این رویکرد  " :(Charles Perrow) پرفسور چارلز پرو (Yale) به قول یکی از اساتید برجسته دانشگاه ییل

 ”.فقط به حفظ وضع موجود به عالوه یک مشت دستورالعمل آموزشی کسل کننده منجر خواهد شد

 

متولی حرمین شریفین )پادشاه سلمان( دستور بررسی جامع این "ر خارجه عربستان اظهار داشته که وزیر امو

 این گونه دستورات و تصمیمات، امیدوار کننده و”. حادثه را صادر کرده و این بررسیها باید کامال شفاف باشند 

 ٔ  ه های شرکت کننده در کمیتهالزم اند اما ماهیت مبهم، وظایف ناشناخته، و ترکیب نامشخص افراد و گرو

 تجربیات رب بنا. باشد ناکافی زیاد احتمال به و برانگیز سوال حادثه، این بررسی ٔ  خواهد شد نحوه باعث بررسی،

 بررسی در موثری نهادهای پارلمانی، های کمیته و بوروکراتیک دولتی های سازمان و ها وزارتخانه جهانی،

ا کمسیون کیل یک گروه یتش. نیست مستثنی کلی قاعده این از نیز عربستان و نیستند دست این از حوادثی

مستقل و متشکل از متخصصین و خبرگان، زیر نظر دولت عربستان اما با مشارکت صاحب نظران از کشورهای 

ه تدرگیر، تنها راه حلی است که عربستان می تواند ارائه دهد تا باعث شود آن هزاران جان گرانبهای از دست رف

 .به بوته فراموشی سپرده نشود

 

چگونگی سازمان دهی مقابله با حوادث مترقبه وغیر مترقبه: با استناد به فعالیتهای تحقیقی و تدریسی نگارنده در 

و همچنین  "عملکرد و ایمنی سیستمهای پیچیده"ساله گذشته در خصوص  2۵دانشگاه کالیفرنیای جنوبی طی

دث بزرگ در آمریکا، مایلم مشاهدات خود را، به امید کاربرد آن در مشارکت در کمیته های بررسی حوا

 .پیشگیری از حوادث مشابه در عربستان در سالهای پیش رو، با خوانندگان در میان بگذارم

 

ود، یاد میش "وقایع با احتمال کم ولی عواقب زیاد"حوادث بزرگ موجده توسط بشر، که اغلب از آن به عنوان 

 به وظفم که "سیستم"وامل چندگانه ای رقم می خورند که در آنها سپرهای تدافعی ملحوظ در اکثرا به دلیل ع

 هلفٔ  مو و خصایص دلیل به همگی جمرات رمی حوادث. شوند می عمل بی و اثر بی عمال هستند آن از حفاظت

 کشورهای از زوار حضور ها لفهٔ  مو این از یکی. است داده رخ حج مراسم برگزاری "سیستم" درونی های

 .ی مختلف با نحوه احساس خطر و عکس العمل های متفاوت استشناخت و روحی حاالت و زبانها با مختلف

 

تشکیالت برگزاری مراسم درعربستان، کارمندان و روشها و پروتکلهای کاری آنان، همینطور خصوصیات 

 ناگوار اقاتاتف. هستند سیستم یدرون های لفهٔ  فیزیکی اماکن و تجهیزات مورد استفاده نیز از خصوصیات و مو
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 نظیر نیبی پیش قابل غیر و بیرونی اتفاقات نفوذ از ناشی نه و بوده ها لفهٔ  از تعامل این مو ناشی جمرات رمی

 سونامی آن ودوج با حتی اخیر، تحقیقات طبق بر بدانید، که است جالب. )ژاپن فوکشیمای اتمی حادثه در زلزله

حج قابل  "مسیست"ل موثر در عوام از بسیاری.( است شده عنوان پیشگیری قابل فوکشیما اتمی فاجعه هولناک،

پیش بینی هستند: تعداد زوار، ملیت آنان، نیتشان، نحوه عملکرد و رفتار آنان بر اساس عادات روحی و جسمی 

 …شان، تواناییها یا ناتواناییهای هایشان و مسیر و زمان حرکتشان و

 

کمک شایانی به افزایش سطح آمادگی در مواجهه با رخدادها  "قابلیت پیش بینی "تجربه نشان داده است که 

میکند که این آمادگی خود باعث جلوگیری، یا دست کم کاهش عواقب خواهد شد. به عنوان مثال، استفاده از 

مکانیزم های تعامل متقابل برای پیشگیری، جهت دادن، تصحیح، و یا فعال سازی سپرهای تدافعی برای 

 .جلوگیری از پیامدهای ناخواسته از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد

 

امروزه کامال بدیهی شده است که عملکرد و پتانسیل ماهوی شکست در سیستم های پیچیده متاثر از نحوه 

ده است که در اعملکرد متقابل وتعامل اجزای آن سیستم )انسان و تکنولوژی( با یکدیگر است. تحقیقات نشان د

غییر در یک ت "زوار"، )مثال در این مورد، بنابر مصاحبه خبرنگار سعودی با سی ان ان، "خطا"بسیاری از موارد 

مسیر اشتباه زوار و سرپیچی از فرمان پلیس مستقر در محل( و مشکالت ناشی از آن هر دو ویژگی ها و معلول 

انسانی به دلیل عکسالعملهای ناکافی به اتفاقات  عوامل چندگانه است. در بسیاری از مورد، خطاهای

ناآشناست)به بیان ساده، یک انسان در مواجه با یک عامل خطرناک ناشناخته احتماال بیشتر اشتباه میکند تا در 

واکنش به یک عمل مخاطره آمیز اما آشنا و تکرار شده در قبل(. اما، چیزی که چندان از آن صحبتی نمی شود 

 .در واقع خود محصول و معلول سیستم هستند "غفلت ها"یا  "خطاها"کثر این است که ا

 

بر طبق بسیاری از تحقیقات، از جمله تحقیقات نویسنده این مقاله، باید در طول بررسی یک حادثه به خاطر 

رین . یکی از برجسته ت"علل و عوامل"محسوب بشوند و نه به عنوانه  "معلوالت"به عنوان  "خطاها"بسپاریم که 

کنشگران یک "از دانشگاه منچستر میگوید:  (James Reason) اساتید در این زمینه، پرفسور جیمز ریزن

سیستم )در اینجا زوار( مقصر اصلی در بروز فاجعه نیستند بلکه وارث ضعفهای سیستم ناشی از طراحی ضعیف، 

م در اسب است. نقش کنش کنان سیستنصب و راه اندازی نادرست، بهره برداری اشتباه، و تصمیم گیریهای نامن

ن با ای "حقیقت اضافه کردن آخرین چاشنی به غذای مسمومی است که مدتهاست در حال پخت بوده است.

توضیحات، علت العلل وقوع حادثه رمی جمرات را تنها به زوار محدود کردن قبل از آنکه تمامی عوامل درگیر 

 .حی معصومانه و یا منبعث از جهالت )مرکب( مذبوحانه استمورد بررسی قرار بگیرد یا ناشی از ساده لو
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تعداد بی سابقه کشته شدگان و مفقودین حادثه اخیر رمی جمرات و تنوع نژادی این افراد، این فاجعه را به یک 

ودن ب تراژدی کامال بین المللی تبدیل کرده است. بنابراین، تحقیقات دراین زمینه باید متناسب با دامنه و فاجعه بار

آن و تاثیرات جهانی آن باشد و باید با مشارکت کشورهای آسیب دیده و عزادار از این رخداد باشد. در سالهای 

اخیر دو حادثه قابل توجه و اسفناک اتفاق افتاده است که باعث تشکیل کمیته های بررسی مستقل و ملی شد این 

 :کمیته ها عبارتند از

 

خلیج مکزیک، که توسط رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به فجایع انسانی و کمیسیون مستقل ملی نشت نفت در 

تشکیل شد. در این حادثه در اثر انفجار سکوی حفاری نفت  2010محیط زیستی در خلیج مکزیک در آوریل 

نفر مجروح شدند و به مدت سه ماه جریان بی وقفه نفت خام )در حدود  1۶نفر کشته و  11 (BP) شرکت بی پی

ابق به ریاست مشترک یک سناتور برجسته امریکایی و رئیس س -ون بشکه( به خلیج مکزیک ریخته شدمیلی ۵

 .سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا

 

کمیته مستقل تحلیل علل انفجار، آتش سوزی، و نشت نفت سکوی نفتی شرکت بی پی در خلیج مکزیک به 

تاسیس شده توسط آکادمی ملی  "شابه در آیندهمنظور شناسایی ابزرهای الزم برای جلوگیری از حوادث م

 .مهندسی و شورای ملی تحقیق آمریکا، به ریاست وزیر نیروی دریایی آمریکا

 

 سونامی و زلهزل وقوع از پس ژاپن پارلمان درخواست و تصویب به که فوکشیما، حادثهی بررسی مستقل ٔ  کمیته

 کوری وشیدکترکی آقای ژاپن، سیاسی رجال معتبرترین از یکی کمیته این رئیس. شد تشکیل 2011 سال در

 .ا، و متخصصین تحلیل سیاستهای عمومی انتخاب شدکاو

 

کمیته مستقل آکادمی ملی علوم و شورای تحقیق آمریکا جهت تحقیق و بررسی در مورد علل حادثه فوکوشیما 

 شترک دو تن از برجسته ترینو تدوین دروس عبرت برای ایمنی نیروگاه های اتمی آمریکا که به ریاست م

 .شخصیتهای علمی و فنی در آمریکا تشکیل شد

 

باید خاطرنشان ساخت که، به دلیل آنکه قربانیان حوادث فوق الذکر همگی از یک کشور بودند، آمریکا و 

 ژاپن، کمیته های بررسی منحصراً متشکل از متخصصین آن دو کشور بود. اما، همانطور که پیشتر گفته شد، در

 .کشور اوضاع به کلی متفاوت است و رویکرد ویژه ای را میطلبد 30فاجعه منا در عربستان با قربانیان از بیش از 
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دولت عربستان سعودی باید به سرعت یک کمیته تحقیقات مستقل بین المللی تشکیل دهد. این کمیته چند 

ز به کار سیاسی یا علمی عربستانی آغا متخصّصه باید به ریاست یکی از معتبرترین و شناخته شدهترین رجال

کند. افراد عضو در این کمیته باید عالوه بر سعودیها افرادی از کشورهای آسیب دیده از این حادثه متناسب با 

تخصصهای فنی اشان باشند، این افراد می توانند وابسته به ارگانهای دولتی مسئول و یا دانشگاه ها و مراکز 

زمینه تحقیق و تفحص در حوادث مشابه مشغول می باشند. این کمیته باید دارای  تحقیقاتی باشند که در

اختیارات فراخوانی الزم برای بررسی باشد. باید یک تحقیق دقیق، همه جانبه، سیستماتیک با به کار گیری روش 

یشه یابی انجام داده و در نهایت به انتشار یک گزارش علمی دلیل این تراژدی را ر (AcciMap) مپ-اکسی

کنند. همچنین برای اطمینان حاصل کردن از اینکه از این فاجعه درسهای الزم گرفته شد، حادثه به درستی 

فهمیده شد، و نتایج آن با دیگران به اشتراک گذاشته و پیشنهادهای الزم ارائه شد، باید مکانیزمها و گاه 

ا ایر کشورها به وجود آید. این کمیته مستقل بشمارهای قابل پیگیری برای ارگانهای مسئول در عربستان و س

مشارکت متخصصان بین المللی باید با سازمان های معتبر ذی صالحیت و پیش کسوت در این زمینه مثل هیات 

تماس  (The National Transportation Safety Board- NTSB) ملی ایمنی حمل و نقل امریکا

 .فنی این نهادها متمتع شودبرقرار نماید و از گنجینه تجارب علمی و 

 

میگوید:  (William James: 1910-1842 ) نتیجه: فیلسوف و روانشناس برجسته آمریکایی ویلیام جیمز

شرایط اضطراری و بحرانها به ما نشان میدهد که منابع حیاتی ما بسیار عظیم تر از آن چیزی است که ما فرض "

ای مواجه با حقایق تلخ نیز می باشد. ما باید به عبرت آموزی . این روزهای غمناک و سوگناک، روزه"میکردیم

از آنچه اتفاق افتاده، و توجه بیشتر به عوامل انسانی، قوه ابتکار بشر، روشهای علمی، و منابع تکنولوژیکی در 

 .دسترسمان برای جلوگیری از فجایع مشابه در رمی جمرات همت کنیم

 

غییر جدی در روش و نحوه ساماندهی و برگزاری مراسم حج نیاز عربستان سعودی به یک بازنگری کلی و ت

دارد. این تغییربنیادی باید شامل تمامی مکانیسمهای اداری و مهندسی کنترل مراسم است. عربستان و بیش از سی 

کشور دیگه هزینه های بزرگ انسانی و احساسی در این خصوص پرداخت کرده اند و چهره این کشور در نزد 

شه دار شده است. عربستان با همکاری دیگر کشورها از جمله ایران مکلف و موظف به بهبود ایمنی عموم خد

مراسم حج و مدیون هزاران قربانی بی گناه آن هستند و باید ثابت کنند که آنها جانشان را بیهوده از دست نداده 

درت برتر منطقه و با استناد به شواهد اند و صدای خاموششان را می شنوند و ارج می نهند. ایران هم به عنوان ق

علمی و مدارک فنی و رویه مرسوم جهانی )که به برخی از آنها در این نوشته به اختصار اشاره شد( و با اتکا به 

دانش و توانمندی های متخصصین اش باید بزرگوارانه دست کمک، همکاری و همیاری به عربستان دراز کند و 
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یپلماسی مهندسی این کشور را متقاعد کند که به تشکیل کمیته مستقل بین المللی با استفاده از حربه های د

تحقیق و بررسی این فاجعه همت گمارد. به امید اینکه در آینده زوار ایرانی، شاید بیش از هر کشور دیگری، از 

 .بهبودهای به دست آمده از این فرایند علمی و فنی بهرهمند گردند

 

الدین مشکوتی از فارغ التحصیالن دانشگاه های صنعتی شریف و شهید بهشتی در سال درباره نگارنده: نجم 

، استاد دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست، دپارتمان مهندسی صنایع و سیستمها و ایمنی هوانوردی و 13۵4

 علوم پفلوشی ٔ  است. اودریافت کننده (USC) دانشکده روابط بین الملل در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

ر ارشد علوم و مهندسی وزیر امور خارجه آمریکا در مشاو( 2009 - 2010) یکسال مدت به بوده جفرسون

سال گذشته، مشکوتی به تدریس  2۵دفترعلم و فنّ آوری آن وزارت خانه در واشنگتن دی سی بوده است طی 

ی اشتغال ده تکنولوژیکو تحقیق در خصوص کاهش ریسک، بهبود عملکرد و فرهنگ ایمنی سیستمهای پیچی

داشته. وی اخیرا تدوین یک درس در این رابطه )شامل تعیین سرفصل و تهیه محتوا( را به اتمام رسانده و هم 

ایمنی و  "است.این درس تحت عنوان  USC اکنون مشغول به تدریس آن برای دانشجویان مقاطع عالی دانشگاه

ه میشود. از سال گذشته ارائ "حی سیستم و یکپارچه سازیقدرت تحمل سیستمهای پیچیده: فرهنگ ایمنی، طرا

او به دلیل تخصص ویژه ای که در تحلیل سیستمهای پیچیده تکنولوژیک دارد، توسط آکادمی ملی علوم، 

آکادمی ملی مهندسی و شورای ملی تحقیقات آمریکا به عنوان عضو و مشاورارشد فنی دو کمیته ملی تشکیل 

با دو حادثه بزرگ سکوی نفتی در خلیج مکزیک و فوکوشیما که در سالهای اخیر  شده درآمریکا در ارتباط

 :رخ داده است برگزیده شد. این کمیته ها عبارتند از

کمیته ملی تحقیق و علوم: برای انجام مطالعات الزم االجرا و به درخواست کنگره آمریکا، تحت عنوان:  ·

 - 2014برای بهبود ایمنی نیروگاه های هسته ای آمریکا ) دروس عبرت از حادثه نیروگاه اتمی فوکشیما؛"

 .به چاپ رسید 2014(، که گزارش مفصلی هم با همین عنوان توسط اعضای کمیته در سال 2012

 

کمیته ملی تحقیق و مهندسی: برای تحلیل دالیل انفجار، آتش سوزی، و نشت نفت از سکوی نفتی شرکت بی 

( 2010 - 2011ن ابزارهای الزم برای جلوگیری از وقوع وقایع مشابه )پی در خلیج مکزیک جهت مشخص کرد

 .شد 2012که منجر به چاپ گزارشی معتبر در سال 
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 روایت سید احمد خمینی از حادثه منا

کننده حج کشورمان را محدود کرده بود و خیلی هم این موضوع برایشان اهمیت نداشت، ها تیم ادارهسعودی

 داده استای برای یک جامعه انسانی رخ انگار نه انگار که فاجعه

 ۵37988 :کد خبر

 October 201۵ 10-08:29 - 1394مهر  18:تاریخ انتشار

ه( به المللی امام خمینی)رعصر روز پنجشنبه با یک ساعت تاخیر هواپیمای حامل حجاج ایرانی در فرودگاه بین

پرواز کرده بود،  دقیقه بود. در این هواپیما که از مدینه منوره 1۵: 30زمین نشست. زمان فرود به وقت تهران 

احمر نیز حضور داشت. تعدادی از دکتر سیدعلی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل

احمر به منظور استقبال از رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت در مسئوالن وزارت بهداشت و جمعیت هالل

های شنیداری، دیداری و کاسان رسانهالمللی امام خمینی)ره( حاضر شده بودند؛ خبرنگاران و عفرودگاه بین

فرودگاه  غربی مکتوب نیز به منظور انتشار آخرین روایات از زبان فرمانده تیم درمانی حج در سالن انتظار بال

 .جمع شده بودند

 

 هامجروح به بیمارستان 400انتقال بیش از 

 

الفاصله پس از ورود در جمع احمر بدکتر سیدعلی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل

  .به زائران پرداخت 94خبرنگاران حاضر شد و به بیان آخرین جزییات خدمات ارایه شده در حج پرحادثه 

 

از  احمر پسهای امدادگران و کادر پزشکی و پرستاری جمعیت هالل، مرعشی به فعالیت«شهروند»به گزارش 

احمر موفق شدند هایی که بود، خودروهای آمبوالنس هاللتبا وجود محدودی»حادثه منا اشاره کرد و گفت: 

که آخرین مجروح نیز دیروز به ایران مرعشی با بیان این« ها منتقل کنند.مجروح را به بیمارستان 400بیش از 

 او با اشاره به «های کشور عربستان نیست.دیگر هیچ مجروح ایرانی در منا یا بیمارستان»منتقل شد، تاکید کرد: 

همین موضوع باعث شد تعداد زیادی از »ها و تعداد زیاد مجروحان حادثه منا گفت: پراکندگی بیمارستان

که پس از حادثه در دکتر مرعشی با بیان این« مجروحان در شهرهای اطراف مانند طائف و جده بستری شوند.

 کلیمش بیماران جاییجابه»  :های مختلف مکه شناسایی شدند، عنوان کرداسرع وقت مجروحان در بیمارستان

 با توجه به شناختی که از احمرهالل درمانی کادر و پرستاران امدادگران، اما کرد، سخت ما برای را کار که بود

های مختلف داشتند، در این زمینه خوش درخشیده و به خوبی عمل کرده و کمک بزرگی برای ما بحران

http://www.tabnak.ir/fa/news/537988/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7


297 
 

 «.بودند

 

 جروحان و مفقودانهای مکرر برای یافتن مبازرسی

 

های جمعیت ها برای یافتن مجروحان یا مفقودان این حادثه را از دیگر فعالیتمرعشی بازرسی مکرر از بیمارستان

ها کار را برای جایی زائران از بیمارستانهرچند جابه»احمر در روزهای پس از حادثه دانست و افزود: هالل

ها با احمر، همه این فعالیته به توانمندی امدادگران جمعیت هاللکرد، اما با توجهای درمانی سخت میتیم

نفر عنوان  ۶9های سازمان حج و زیارت او تعداد زائران مفقوداالثر را براساس گزارش« موفقیت به اتمام رسید.

حاکی  هایم و آخرین خبرها از مدیر بهداشت مکها را چندین بار بازرسی کردهما تمام بیمارستان»کرد و گفت: 

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت « الهویه وجود ندارد.از آن است که در هیچ بیمارستانی مجروح مجهول

 احمر در پایانجمعیت هالل

هیچ موردی از کرونا در میان زائران ایرانی دیده نشده و جواب »و گوی خود با خبرنگاران تاکید کرد: گفت

 «.آزمایش همه آنها منفی بوده است

 

 ت حادثه منا از زبان نتیجه حضرت امام )ره(روای

 

زند فر« سید احمدخمینی»احمر به کشور، با در حاشیه ورود رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل

رو شدیم. سیداحمد که مورد استقبال مردم قرار گرفته بود، به شرح و یادگار حضرت امام روبه« آقاسیدحسن»

دقیقه قبل از وقوع حادثه در خیابانی بودم که فاجعه منا  10»پرداخت: « شهروند»و با وگروایت حادثه منا در گفت

فرزند یادگار حضرت امام)ره( با اشاره به « رخ داده بود، اما در زمان حادثه، آن مسیر را ترک کرده بودم.

 باعث و بستند را خیابان از یکی هاسعودی ما، عبور از پس»  مدیریت غلط آل سعود در اداره حج ادامه داد:

 «.شدند ایفاجعه چنین گیریشکل

 

 ای تلخفاجعه

 

که رمی کردیم و به چادرها و ما شاهد آن فاجعه تلخ نبودیم، ولی بعد از این»در ادامه گفت: « سید احمد»

ه ر چشد، ولی هشدگان توسط عربستان اندک عنوان میها بازگشتیم، خبرها را شنیدیم؛ میزان کشتهخیمه

سیداحمد به فرمایشات حضرت امام )ره( درخصوص آل سعود نیز « شد.گذشت، اعداد و ارقام بیشتر میمی

 «.آل سعود تغییرناپذیرند»اشاره کرد و گفت: 
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 فاجعه ای برای یک جامعه انسانی

 

را مشاهده ها بسیاری از خانواده»صحنه دردناک حادثه منا را داغ دل بازماندگان دانست و گفت: « سید احمد»

کردم که تا صبح در کوچه نشسته بودند تا فرزند، پدر یا همسرشان برگردد. ما با چند نفر از آنها همراه بودیم و 

احمر های هاللاو به تالش« دیدیم که حتی تا رمی جمرات سوم هم امیدوار بودند که آشنایانشان بازگردند.می

کننده حج کشورمان را محدود کرده بود و خیلی هم این دارهها تیم اسعودی»ایران نیز اشاره کرد و گفت: 

 «.ای برای یک جامعه انسانی رخ داده استموضوع برایشان اهمیت نداشت، انگار نه انگار که فاجعه

 

 نظمی در اداره حجبی

 

در  ههایی بود کمنش، استاندار اسبق قم هم یکی دیگر از چهرهوالمسلمین محمد صادق صالحی االسالمحجت

حادثه منا اصال مدیریت نشد؛ از وقتی که ما از چادرهای »گفت: « شهروند»میان حجاج مشاهده کردیم. او هم به 

« شد.نظمی در اداره حج مشاهده میهای منا حرکت کردیم، بیایران به سمت خیابان اصلی ورودی

 الزمی هماهنگی نه و بود پلیسی نه متاسفانه»  منش ادامه داد:والمسلمین محمدصادق صالحیاالسالمحجت

 های قبلر سالد. بودیم مواجه پلیس زیادی تعداد با قبل هایسال ما که صورتی در بود، گرفته صورت

دادند حجاج اشیای غیرضروری همراه داشته باشند و تنها اجازه داشتن کیسه های عربستانی اجازه نمیپلیس

 شدت کم بود و جایی همها بهبرنامگی عجیبی حاکم بود. تعداد پلیسبیروز دادند؛ اما آنسنگ و آب را می

والمسلمین محمدصادق االسالمحجت« که نیروهای پلیس حاضر بودند، ظرفیت مدیریت بحران را نداشتند.

 لذا متاسفانه با توجه به بسته بودن در اصلی که اصال»گفت: « شهروند»وگوی خود با منش در ادامه گفتصالحی

نش با بیان مصالحی« مشخص نشد به چه علتی بسته شده بود، جمعیت هجوم آورده و آن حادثه تلخ اتفاق افتاد.

که امسال عربستان سهمیه حجاج را به شدت کاهش داده بود و حج تمتع به میزان یک حج عمره شده بود، این

ر را احماو خدمات جمعیت هالل« ود.ها بترین علت حادثه، کمبود نیرو و مدیریت ناصحیح سعودیمهم»گفت: 

های سال نیم دربتوا تا بگیرد صورت تفحص و تحقیق هابحران این در باید»  در مجموع خوب دانست و گفت:

 «.تری حاضر شویمبعد با عملکرد موفق

 

 کنندگاندر میان استقبال

 

 حجاج سفر کردههای گل به استقبال هایی بودند که با حلقهاما آن سوی سالن انتظار آدم
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« یوسف«. »سعودمرگ بر آل»کردند به شعار دادن: رسید، شروع میمی 10شان که به عدد آمده بودند. جمع

یکی از افرادی بود که برای استقبال از برادرانش به فرودگاه آمده بود. او بیشتر از دیگران اشتیاق به شعار دادن 

ت کرده بود گرفتم و به سمت در خروجی رفتیم و هایش را که مشداشت؛ در میان سیل جمعیت دست

کنندگان فاصله گرفته بودیم، اما صدای شعارهای جمعیت هنوز به که با جمع استقبالصحبت شدیم. با آنهم

آل سعود باعث کشته شدن بسیاری از حجاج شده است. من از »گفت: « شهروند»به « یوسف»رسید. گوش می

 «.خواهم که پیگیر خون ریخته شده حجاج باشندمی مسئوالن جمهوری اسالمی ایران

 

 احمرمندی حجاج از عملکرد هاللرضایت

 

ساله، یکی دیگر از حجاجی بود که با او درخصوص خدمات ارایه شده تیم درمانی  ۶1، «اهلل طالبیعزت»

مراجعه کردم، گفت: احمر که من چندین بار به مرکز درمانی هاللصحبت شدیم؛ او با بیان ایناحمر همهالل

ی در طالب« کردند.رسانی به زائران دریغ نمیخدمات آنها خیلی خوب بود. انصافا از هیچ تالشی برای خدمت»

احمر پس از وقوع حادثه خدمات خود را به زائران با تالش تیم درمانی هالل»ادامه با اشاره به حادثه منا گفت: 

ساله هم با  7۶حاجیه خانم نورالهی « بازماندگان نیز تالش بسیاری داشت.بیشتر ادامه داد و حتی برای همدردی با 

 ها حاضرطور مکرر در کاروانپزشکان این جمعیت به»احمر در طول حج گفت: اشاره به تالش جمعیت هالل

فاطمه علیشاهی هم سومین نفری بود که با او درخصوص خدمات « دادند.شدند و نکات الزم را ارایه میمی

 اربسی آنها. بود عالی احمرهالل خدمات»  گفت:« شهروند»وگو کردیم. او به احمر گفتمانی جمعیت هاللدر

شان هم تنها شامل حال بیماران نبود و حتی افرادی که سالم بودند هم خدمات سیدگیر کردند؛می رسیدگی

 «.دیدندپیشگیرانه و آموزشی می

 

احمر: نیروهای سعودی آموزش کافی برای مواجهه با بحران را لرئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هال

 ندیده بودند

 

که نیروهای سعودی آموزش کافی برای احمر با بیان اینرئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل

 و هاسعودی همکاری در انقالب معظم رهبر قاطع پیام»  مواجهه با شرایط بحرانی را ندیده بودند، تاکید کرد:

 حسن و احمرهالل جمعیت رئیس ضیایی، دکتر بهداشت؛ وزیر هاشمی،دکتر) ایرانی نمایندگان حضور همچنین

 «ولی وزارت امور خارجه( در تسریع روند شناسایی و تحویل اجساد بسیار تاثیرگذار بود.کنس معاون قشقاوی،

ز فاجعه منا و حضور تیم مرک دکتر سیدعلی مرعشی در برنامه تلویزیونی شبکه خبر درخصوص زمان وقوع
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در  احمرهالل پزشکی کادر تمامی حادثه وقوع زمان در»  پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر، گفت:

احمر واقع در منا حضور داشتند و تنها تعدادی از پزشکان به همراه زائران بیمار و تعدادی هم که بیمارستان هالل

د در کانون وقوع فاجعه منا حضور داشتند و از طریق تماس تلفنی آوردنبایستی مناسک حج را به جای می

دقیقه، تیم امدادی به محل وقوع  2در فاصله کمتر از »او ادامه داد: « همکاران از وقوع این حادثه مطلع شدیم.

یزان ند و ماکه تعداد زیادی از افراد زیر دست و پا ماندهحادثه اعزام شد؛ اما طی تماس تلفنی تیم اعزامی و این

نفر به همراه مقداری آب آشامیدنی  42تیم پزشکی و امدادی متشکل از  7مجروحان بسیار زیاد است، بالفاصله 

که در مدت زمان کوتاهی وجود نیروهای امنیتی سعودی باعث شد تا دکتر مرعشی با بیان این« به منا اعزام شدند.

ها باعث شد تا امدادرسانی به این کنترل»ود، افزود: تمامی مسیرهای منتهی به محل وقوع فاجعه کنترل ش

« دادند.باختگان کند شود و به نوعی نیروهای سعودی اجازه امدادرسانی به مجروحان را نمیمجروحان و جان

 لوگیریج اگر»  دکتر مرعشی به جلوگیری نیروهای سعودی برای امدادرسانی به مجروحان اشاره کرد و گفت:

 که راچ شدند؛نمی کشته منا فاجعه در زائران از بسیاری شاید نبود، مصدومان به امدادرسانی نهزمی در هاسعودی

نتیگراد مدت زمان بسیار طوالنی زائران تشنه بودن و این تشنگی مفرط باعث سا درجه 40 از بیش دمای در

از سوی دولت سعودی ادامه متاسفانه عدم امکان رسیدگی به مجروحان »او بیان کرد: « بیهوشی آنها شده بود.

رئیس مرکز پزشکی حج و « آوری شد.بامداد روز پس از حادثه جمع 01: 00داشت و آخرین اجساد در ساعت 

که نیروهای سعودی آموزش کامل و کافی را برای مواجهه با بحران و احمر با اشاره به اینزیارت جمعیت هالل

حتی برای »ر صحنه تنها کنترل امنیت را برعهده داشتند، گفت: شرایط بحرانی ندیده بودند و نیروهای حاضر د

ها را هم ضبط باختگان ایرانی نیروهای ما درحال عکاسی بودند، اما نیروهای سعودی دوربینشناسایی جان

احمر بستری شدند و مابقی نفر از مجروحان فاجعه منا در بیمارستان هالل 110که مرعشی با تاکید بر این« کردند.

 400احمر ایران در مکه منتقل شدند، به ظرفیت های سعودی و بیمارستان هاللمجروحان نیز به بیمارستان

 مجروحان گنجایش منا هایبیمارستان»  بیمارستان سعودی موجود در منا اشاره کرد و یادآور شد: 4تختخوابی 

 منا در انبیمار به مطلوب خدمات ارایه نامکا بنابراین نیستند، بحران تیم هم منا پزشکی هایتیم و نداشت را

 «.باشد زائران سطحی هایبیماری پاسخگوی توانستمی تنها و نداشت وجود
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 بررسی دالیل تعمدی بودن قتل عام فجیع در منا

حوادث تلخ حج امسال و تتابع آنها ذهنیت عمدی بودن این حوادث توسط خاندان وابسته سعودی را تا مرز 

 .دهد که برای اثبات این حقیقت دالیل کافی وجود دارداطمینان قوت می

آنها و قرائتی که در اطراف آن است ذهنیت عمدی بودن این به گزارش مشرق، حوادث تلخ حج امسال و تتابع 

دهد که برای اثبات این حقیقت دالیل کافی حوادث توسط خاندان وابسته سعودی را تا مرز اطمینان قوت می

 .وجود دارد

 سعودپیشینه جنایات آل

انگلیس همراه جدا از روی کار آمدن حکومت سعودی که با قتل و غارت و رعب و وحشت و حمایت شدید 

بود این خاندان با پشتوانه تفکرهای بعد از قدرت رسیدن جنایات فراوانی را علیه مسلمین و بالد اسالمی انجام 

 :است ترتیب این به آن هایسرفصل از بعضی که  داد

رحمانه عموم مردم و تخریب و غارت اموال و به اسارت بردن حمالت مکرر به کربال و نجف و کشتار بی -1

 .نفوس و نوامیس مردم

 .حمله به اردن هاشمی و غارت شهرهای آن منطقه -2

 .النبی و هتک حرمت پیامبر و کشتار مردم و غارت جواهرات حرم پیامبرحمله به مدینه -3

زدن  ای چون کشتن کودکان در دامان مادران و حتی آتشرحمانهغارت مکه و کشتار مردم و اعمال بی -4

ترین نسخ خطی به جا مانده از صحابه و تابعین و ویران کردن ها هزار از نفیسبین بردن ده ها و ازکتابخانه

ها و بناهای قبور صحابه پیامبر و سوزاندن تعداد زیادی قرآن کریم در مشاهده و ابنیه تاریخی و زیارتگاه

 های ملیسوزی کتابخانهآتش

 قتل عام و غارت مردم طایف -۵

 قبور ائمه بقیع با ارعاب و تهدید از بعضی از علمای اهل سنتاخذ فتوای تخریب  -۶

 کشتار حجاج مصری -7

 کشتار حجاج یمنی -8

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/479524/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%AC%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7
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 کشتار حجاج ایرانی -9

 ... های قبل وهای حجاج سایر بالد اسالمی مثل بحرین در سالتعرض و قتل بعضی از گروه -10

 مثنوی هفتاد من کاغذ شود

عجیبی پیش آمده که به ظاهر تصادفی و سهوی بوده لکن وقتی با  سعود حوادثهای حاکمیت آلدر سال

شود که تعداد افرادی از حجاج که در این چند شود معلوم میحوادث هزار و سیصد سال قبل از آن مقایسه می

سال قبل از آن است در حالی که امکاناتی که در این 1300اند چندین برابر مجموع دهه در ایام حج کشته شده

 .های قبل استرسانی و جلوگیری از حوادث وجود دارد چند برابر زماندهه برای خدمت چند

 ۵4نفر از حجاج در تونل منا خفه شدند. در سال  4000حدود  ۶9در سال  ۶۶بعد از قتل حجاج ایرانی در سال 

ط کرده و جان دادند و صدها نفر به دلیل ازدحام از پل منا سقو 73هزاران نفر در منا در آتش سوختند و در سال 

الحرام در حوادث به ظاهر تصادفی جان باختند! این در طی سه دهه گذشته بیش از ده هزار نفر از حجاج بیت اهلل

 !چگونه با تصادف قابل توجیه است؟

د که آیسعود در اداره حرمین شریفین لکن این سوال پیش میشود که عدم کفایت آلها نوشته میدر رسانه

میلیون از مردم در خیابان )نه  13میلیون و در تشییع آن بزرگوار  11در استقبال از امام خمینی بیش از چگونه 

وند و شبینند اما حدود دو میلیون حاجی آن هم در پهنای بیابان منا ناگهان این طور له میبیابان( آسیب نمی

 !دهندهزاران نفر جان می

ه و یمن و چند کشور اسالمی دیگر و مسلط کردن تروریسم کور بر دولتی که در به هم ریختن عراق و سوری

 قدر تواناستمناطقی از این کشورها و تخریب شهرهای بزرگ اسالمی و سرکوب انقالب بحرین و یمن این

 !چگونه در اداره حج در کشور خودش ناتوان است؟

اسالم که به  نظیر در تاریخاین کشتارهای بی اگر قرائن و شواهد ذیل را نیز بیفزاییم به اطمینان خواهیم رسید که

 و شرفهم مشاهد  ریزی پنهان دشمنان اسالم برای کشتار مسلمین و هدمدهند برنامهصورت ظاهراً تصادفی رخ می

 !است آن فرمان به گوش مجری سعودآل که است وحی سرزمین از اسالمی آثار

 دالیل تعمدی بودن حادثه اخیر

دهند و حجاج الحرام را تشکیل میحجاج ایرانی حدود سه درصد کل زوار )رسمی و غیر رسمی( بیت اهلل -1

پنج  حدود بیست وشوند(رسمی به اضافه حجاج غیر رسمی سعودی ) که به صورت غیرقانونی در حج حاضر می
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جاج هر ها با تعداد حکشتهبود باید نسبت دهند.طبعاً اگر حادثه طبیعی میدرصد از کل حجاج را تشکیل می

نفر( ایرانی باشند اما تعداد  7۵ها )یعنی حدود بایست سه درصد از کشتهکشور همخوانی داشته باشد لذا می

 !نفر است به اضافه مفقودان فراوانی که به احتمال زیاد این آمار را افزایش دهد 239های ایرانی بیش از کشته

گوید های عربستان سخن نمیالبر و هم در حادثه منا کسی از تعداد کشتهاز طرف دیگر هم در حادثه سقوط با

های عربستان در حادثه منا )به احتساب جمعیت در حالی که اگر حادثه عادی و طبیعی بود باید تعداد کشته

تنابهی در عرسد که از اتباع عربستان افراد منفر باشد در حالی که بعید به نظر می ۶00حاضر آنها در حج( بیش از 

 ! االبصار(این حوادث آسیب دیده باشند )فاعتبروا یا اولی

ختلف های مها مسیر ملیتراز این قضیه از زبان فرمانده نیروهای سعودی ناخواسته افشا شد و معلوم شد که این

ن نموده از رفتهای ایرانی را به اجبار در مسیرهای خاص وارد اسالمی را از قبل معین کرده بودند و حتی کاروان

اند تا معلوم باشد در هر مسیری کدام ملیت است و کدام مذهب اکثریت را کردهدر مسیرهای دیگر منع می

های خود دهند تا بتوانند به راحتی نقشه از قبل طراحی شده خود را اجرا و طوری از مخالفان سیاستتشکیل می

به اتباع و همراهان خودشان نرسد و البته دل حکام  خصوصاً شیعیان اهل بیت )ع( انتقام بگیرند که آسیبی

گیری آرام نبود که با حمله در روز عید قربان و در ماه حرام به ها در این حلقه انتقامسعودی به خاطر نبودن یمنی

دفاع یمن این هوس حکام سعودی نیز برآورده شود! و به راستی خدا کینه درون دلهایشان نسبت به مردم بی

 .را برای مسلمین آشکار ساخت که خود فرموده استاسالم 

، آیا مرض دالن )منافق( گمان 29؟! )محمد )ص(/ «اهلل اضغانهمجام حسب الذین فی قلوبهم مرض این لن یخر»

 !کنید؟های آنان )نسبت به دین و پیامبر( را آشکار نمیاند که خدا کینهکرده

ان و مفقودین از جمله چند قاری رتبه اول مسابقات جهانی از چشمگیر بودن تعداد نخبگان در میان کشتگ -2

 .ایران و بعضی از دانشمندان ایرانی نیز دلیل دیگری بر این توطئه و طراحی پنهان برای کشتن حجاج است

 و یپزشک هایتیم زبان از  مانع تراشی بر سر راه امداد و عدم اجازه برای انتقال به موقع مجروحان که مکرر -3

دیدگان که باعث شد بسیاری از شود و پایین بودن خدمات و امداد برای نجات حادثهده میشنی اندرکارانتدس

 .ها جان باختندمجروحان به دلیل این مانع تراشی

های همفکر دولت سعودی در برخورد با این فاجعه کم نظیر تاریخ سکوت معنادار یا مواضع لرزان دولت -4

 اسالم
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سوزی در محل مرموز دیگر )عالوه بر سقوط باالبر و فاجعه منا( در حج امسال مثل آتشوقوع حوادث  -۵

تر دیگر که حمل آنها بر های ایرانیان و حوادث کوچکسوزی در بعضی هتلاسکان مصریان در منا و آتش

 .نمایدتصادف به هیچ وجه معقول نمی

صحنه  تفاوتی معنادار نیروهای حاضر دراز نصف و بی تقلیل نیروهای انتظامی عربستان در حج امسال به کمتر -۶

 !نسبت به حادثه

اش تماس گرفته و سالمت خود را اطالع یکی از دانشمندان ایرانی حاضر در حج بعد از حادثه با خانواده -7

 !دهد اما روز بعد ایشان نیز جزء جان باختگان بودمی

 ها از بیم افشا شدن واقعیتحادثه در اختیار رسانههای طفره رفتن حکام سعودی از قرار دادن فیلم-8

های آنها )یهود و نصاری( مسلمین سعود این ولیده استعمار انگلیس که در طول حیات خود با سالحشک آلبی

های ضد را قتل عام کرده و نه تنها کمترین خطری برای کفار و مشرکین نداشته بلکه همیشه مجری خواسته

ها به اسالم و پیامبر و آتش طقه بوده است حکومتی که در مقابل اهانت امثال سلمان رشدیاسالمی آنها در من

های مداوم ای غرب علیه قرآن و پیامبر و توهینزدن قرآن و کاریکاتورهای موهن و تبلیغات بسیار وسیع رسانه

زائر خانه خدا  ۶00ا با کشتن آنها گنگ است و زبان اعتراض ندارد اما برائت مسلمین از مشرکان و جنایت آنها ر

دهد و اهل قبله که جانشان از محبت پیامبر و اسالم لبریز است را مشرک دانسته و و ربودن نوامیس آنها پاسخ می

کشد و با همدستی آمریکا و اسرائیل شهرهای مسلمین را خراب و نفوس های وحشیانه میترین صورتبه زشت

های وحشی را به اسم اسالم بر جان و مال و ناموس آنها مسلط ه یغما و تروریستانها را قتل عام و اموالشان را ب

کند و حتی وقتی کنگره آمریکا برای حمله به سرزمین اسالمی سوریه تردید دارد او اصرار به این حمله می

 .کندیهر مشود و به خاطر رد این جنگ توسط کنگره نماینده دولتش قنموده و هزینه این جنایت را متقبل می

های آمریکا و اسرائیل با تولید ناهماهنگ و عرضه نادرست نفت بهای آن را از بیش از و به خاطر اجرای نقشه

رساند و با این روش دریا دریا اموال امت اسالم را به جیب کفار محارب غرب دالر می ۵0دالر به کمتر از  100

را که مبشر عفو و رحمت و سالمت و مهربانی و امنیت بود را ریزد و علناً احکام قرآن و سنت پیامبر رحمت می

وسیعی از کشورهای اسالمی را با استفاده از اموال مسلمین به فتنه و فساد و قتل و ناامنی  زیر پا گذاشت منطقه

 های آن همخوانی دارد؟کند کجای این حکومت با اسالم و جهت و آموزهمبتال می

الشان اسالم و اهل بیت آن حضرت و همت شدید این اساس قرآن و پیامبر عظیم هر کس در دشمنی آل سعود با

 .حکومت در محو تدریجی آثار اسالم از جمله کعبه شک کند یا آل سعود را نشناخته یا ساده لوح است
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امی اقد شود هیچاگر آل سعود دشمن پیامبر و اسالم و قرآن نیست چرا وقتی آن همه توهین به پیامبر اسالم می

ه حتی غیر شود ککند اما وقتی فیلمی از سجایای عظیم اخالقی پیامبر ساخته میعملی و اعتراض کارسازی نمی

دهد زوزه این خاندان مزدور غرب و مسلمین را به شدت تحت تاثیر عظمت شخصیت آن حضرت قرار می

 !کنند؟صهیونیسم بلند شده و با تمام توان علیه آن تبلیغ و تخطئه می

زمان آن نرسیده که امت اسالم اندکی در آیات سوره منافقون تدبیر کنند و بفهمند که آل سعود منافقند و  آیا

های دشمنان اسالم را اجرا کنند ولی در باطن هیچ اعتقادی تر بتوانند نقشهکنند تا راحتفقط تظاهر به اسالم می

 به پیامبر و وحی و سنت او ندارند؟

 وداهداف عام و خاص آل سع

های خود جز بدنام کردن و خشن جلوه دادن اسالم نیست لکن هدف خاص در هدف کلی آل سعود در سیاست

حوادث اخیر سعی در محو آثار وحی و تحقیر و درنهایت تعطیل کعبه است. برای این مدعا شواهدی وجود 

 :دارد از جمله

شد. این اقدامات برای ایجاد رعب و  شواهدی که بر تعمدی بودن فجایع خصوصا فاجعه اخیر منا ارائه -1

وحشت در دل عومی مسلمین است تا بدین وسیله طالبین و زائرین خانه کعبه کم شوند و با ادامه این روند 

 .های بعد کعبه به نص قرآن مثابه و قوام امت اسالم است را تعطیل کنندخطرناک در سال

لندتر از کعبه مقدسه حرام شمرده شده است و شاید در فقه بعضی از مذاهب اسالمی ساختن ساختمانی ب -2

رود. لکن آل سعود در مجاورت کعبه حکمت آن این باشد که برازندگی و ظهور کعبه و تجلی آن از بین می

 !های آن بلندتر استبرابر کعبه و حتی از کوه ۶0برجی ساخته که ارتفاع آن 

ند از دور جمال کعبه اشک حجاج را جاری و رنج کردهای قبل وقتی حجاج از مسجد جن عبور میدر سال

ه ها امروزشد اما وجود این برجاهلل آماده میها برای ورود به حریم بیتکرد و دلسفر را از بدن آنها بیرون می

یدا کرد. به ها پاهلل را از میان این آسمان خراشاهلل نیز باید به زحمت بیتکاری کرده که حتی در نزدیکی بیت

آسمان خراش دیگر در اطراف خانه کعبه ساخته خواهد شد و آنگاه  100فه این که در طرح آینده حدود اضا

متری یک مهندس صهیونیست  ۶00شود که توجه نماییم طراح این آسمان خراش این توطئه پنهان بیشتر افشا می

 !بوده و بعضی از عالئم شیطان پرستی در این طراحی به چشم می خورد

های مختلف از قبیل بدعت و شرکت و سنت و ... مثل انهدام بناهای ثار اطراف حرمین شریفین به بهانههدم آ -3

ی از اند و تعطیل بعضکرده)ع( و بعضی از مساجد و مشاهدی که قرنها مسلمین آنها را تعظیم می قبول آل بیت
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ای محو آثار اسالم و بستن قبور آنها مثل مسجد مباهله و مساجد شیعه و صدور شهرسازی در منطقه احد بر

ه و های مکشهدای احد بر روی مردم، و نیز تخریب مشاهد صحابه گرامی پیامبر در مکه و آتش زدن کتابخانه

سعود ترین منابع خطی منحصر به فرد امت اسالمی همگی گواه روشن بر نیات شوم آلانهدام دهها هزار از نفیس

 .در هدم آثار اسالم است

رفتند های قبل در مجاورت غار حرا امن بود و حجاج برای دیدار میعادگاه رسول خدا میکه در سالعجیب این

های سارق را به باالی این کوه اما اخیرا برای فراری دادن حجاج و متروک نمودند این بقعه مبارکه میمون

همین دلیل مردم جرات باال رفتن و ربایند و به های زنان را میاند که زائران را اذیت و چادرها و کیفآورده

رسیدن به کنار غار را نداشته و با این روش آرزوی آل سعود در متروک کردن یکی از مشاهد محقق شده است. 

قابل توجه اینکه کشور عربستان از جهت شرایط اقلیمی منطقه عادی و مناسب برای زیست میمون نیست و این 

 !ندشواند و در جای دیگر مکه دیده نمیاند اخیرا پیدا شدهرت حراء نبودهها که در هیچ تاریخی در مجاومیمون

 سعود ناقض احکام منصوص قرآن و سنتآل

سواء »سوره حج نسبت تمام اقوام مسلمین به کعبه بلکه سرزمین مکه مساوی است قرآن می فرماید:  2۵طبق آیه 

بر  ن که در غیر مکه است نسبت به زمین مکه مساویندیعنی فردی که در مکه مقیم است با آ« العاکف فیه والباد

های خود شود به همین سبب اصحاب رسول خدا )ص( برای خانههای مکه نمیاین اساس هیچ کس مالک زمین

گذاشتند تا اگر حاجی خواست در خانه آنها )که در آن حق دارد( وارد شود در خانه مانع او در مکه در نمی

ه سنت سعود که تظاهر بدر تاریخ اسالم این سنت را شکست معاویه بود. متاسفانه آلنگردد. اولین کسی که 

 .کند این احکام صریح قرآن و سنت را علنا زیر پا گذاشته استپیامبر و اسالم می

تواند خود را صاحب اختیار کعبه بشمارد بلکه باید کعبه براساس رای بر اساس این نص صریح هیچ قومیتی نمی

نمایندگان امت اسالمی )که علمای آنها هستند( اداره شوند. لکن دولت سعودی که همه این اصول اجماعی و 

هیچ توجیه شرعی هر دخل و  صریح را زیر پا گذاشته بر خالف نص صریح قرآن و سنت مسلم نبوی بدون

تصرفی که بخواهد )از قبیل تخریب و بازسازی به هر صورت و با هر سبک مهندسی و از هر کشوری که خود 

دهد و بنای برجهای چند صد متری در مجاورت حرم و انواع دخل و تصرف در بخواهد( درخانه کعبه انجام می

ی مختلف بدون مالحظه جمعیت آنها و اسکان حجاج در منا و عرفات و مشعر و تعیین سهمیه برای کشورها

مناطق مرغوب و نامرغوب با لحاظ روابط سیاسی و راه دادن و یا منع حجاج بعضی از کشورها مثل یمن در سال 

و اعمال بسیار دیگری که حتی در فقه وهابیت نیز مخالف قرآن و سنت  ۶9و  ۶8، ۶7های جاری و ایران در سال



307 
 

نکه علمای مذاهب اسالمی در مقابل این مخالفت بزرگ با نص قرآن و سنت پیامبر سکوت ای است و شگفت

 !اندکرده

 وظیفه علمای اسالمی

اگر علمای اسالم در همچون مواقعی از اصول و اساس اسالم دفاع نکنند جفایی بزرگ در حق اسالم و پیامبر 

 .عفو و غفران الهی نخواهد شدالشان آن روا داشته و این خطایی است که هرگز مشمول عظیم

سعود حکم خدا را آیا جای آن نیست که علمای مذاهب مختلف اسالمی یک صدا علیه این اعمال زشت آل

الم های و آثار اسبازگویند و از کعبه مظلوم و اسالم در برابر نفاق مسلم که مشغول هدم اموال و نفوس و ارزش

قیامت چگونه به روی رسول اعظم اسالم نگاه خواهند کرد و چه  است دفاع کنند؟ و اگر چنین نکنند فردای

 جوابی برای خدا خواهد داشت؟

و تنها راه چاره عملی فتوای اجماعی قاطبه علمای امت اسالم در باز پس گرفتن کعبه مقدس از دست آل سعود 

ن خانه مقدس را از هر و سپردن مدیریت آن به نمایندگان امت اسالم )علمای صالح مذاهب مختلف( است تا ای

چه افتراء و بدعت نفاق است تطهیر نموده امنیت را به این خانه بازگردانده شکوه همایش عظیم حج را به رخ 

سعود به اسم اسالم به نمایش گذاشته هیچ ربطی به اسالم ندارد جهانیان بکشند و به همه بفهمانند که آنچه آل

 .است بلکه اسالم، سراسر رأفت، رحمت و کرامت

 «اال تفعلوه تکن فتنه فی االرض و فساد کبیر»

 (72اگر چنین نکنید فتنه و فسادی بزرگ زمین را فرا خواهد گرفت. )سوره انفال/ آیه 
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 روایت وزیر بهداشت از دیدارهایش با علما و مراجع تقلید در توصیه هایی که درباره فاجعه منا و حج شد

 

اطالع رسانی وزارت بهداشت؛ سید حسن هاشمی سرپرست به گزارش خبرگزاری خبرآنالین و به نقل از پایگاه 

هیات ایرانی اعزامی به عربستان که امروز یکشنبه برای دیدار با علما و مراجع تقلید به قم سفر کرد، پس از دیدار 

با تعدادی از مراجع در جمع خبرنگاران با اشاره به ارایه گزارش سفر خود به آیات عظام در مورد فاجعه منا 

فرمایشات و توصیه های این بزرگواران در خصوص مراسم حج و برگزاری بهتر آن برای مسئوالن و  گفت:

 حجاج راهگشا است.

وی افزود: در دیدار ما با مراجع، آنها ضمن ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان، مقام این افراد را با مقام 

 الحرام به سوی خدا و رسول گرامی اسالم است.شهدا برابر دانستند زیرا هجرت آنها از بیت اهلل 

هاشمی با بیان این که خداوند وعده داده است که اجر شهدا با خداست، عنوان کرد: قطعا شفاعت این شهیدان 

 برای خانواده هایشان در سرای آخرت محفوظ و مورد قبول درگاه حق است.

ه تاکید آیت اهلل صافی گلپایگانی نسبت به احترام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره ب

بیشتر به بانوان در مراکز درمانی و بیمارستانی گفت: در این دیدار بر برنامه های وزارت بهداشت در این زمینه 

 تاکید کردم.

ا وجود هوی با بیان این که برخی از کشورهایی که اعتقادی به اسالم ندارند، بیمارستان های ویژه بانوان در آن

دارد، افزود: ما نیز این آمادگی را داریم و اعالم کرده ایم که حمایت ها در این مورد به خصوص توسط بخش 

خصوصی ارایه شود تا به تدریج در مرکز هر استانی بیمارستان هایی داشته باشیم که تمام ارایه کنندگان خدمت، 

 ویژه بانوان باشد.

انوان ماهر در میان پزشکان ایرانی، تاکید کرد: امید داریم بیمارستان های هاشمی با اشاره به وجود پزشکان ب

 مختص بانوان به سرعت در همه استانها راه اندازی شود.

 ۵00وزیر بهداشت با اشاره به اخذ مشاوره هایی توسط بخش خصوصی برای احداث بیمارستان یک هزار و 

خص شده است و در انتظار نهایی شدن نقشه های ساختمانی تخت خوابی قم اذعان کرد: زمین این بیمارستان مش

 هستیم. دکترهاشمی در پایان بر سرعت گرفتن احداث این بیمارستان تاکید کرد.

 حادثه منا حاصل بی کفایتی دولتمردان عربستان

http://seydnews.ir/%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7/
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 سید حسن هاشمی و هئیت همراه در سفر قم و دیدار با علما، پیش از ظهر امروز در دفتر حضرت آیت اهلل

 .کردند گفتگو و دیدار ایشان با و یافتند حضور (س)معصومه حضرت مقدس آستان تولیت سعیدی

و کشتار 13۶۶وزیر بهداشت در دیدار با آیت اهلل سعیدی با اشاره به حادثه منا و با بیان این که پس از سال 

ی گفت: بی توجهی و سهل انگارحجاج چنین اتفاقی در حج سابقه نداشت ابعاد این فاجعه را عمیق تر خواند و 

عربستان منجر شد درخواست دولت جمهوری اسالمی ایران برای اعزام نمایندگانی از دولت به این کشور با 

 چهار روز تاخیر پذیرفته شود.

وی افزود:مقامات عرستانی برای دلجویی و شناسایی خاطیان قول مساعد داده اند. همچنین آنها در تالشند تا 

 ثی تکرار نشود.چنین حواد

سرپرست هیات اعزامی ایران به عربستان تاکید کرد: مراجع عظام معتقدند که در مدیریت حج از نظر ساختاری 

 باید تغییراتی ایجاد شود. این مدیریت مربوط به سال ها پیش است.

علمای دینی می  ددکتر هاشمی حادثه منا را ناشی از بی دقتی و بی کفایتی عربستان دانست و گفت: فتاوای جدی

 تواند شرایطی را برای تسهیل اعمال و مناسک حج برای مدیران کاروان ها و حجاج فراهم کند.

 وی تاکید کرد: مراجع اکثرا نسبت به این موارد موافق و از اقدامات صورت گرفته خرسند بودند.

 دولت عربستان باید در برابر زائران مفقود ایرانی پاسخگو باشد

هئیت همراه در سفر به قم و دیدار با علما ، پیش از ظهر امروز در دفتر حضرت آیت اهلل مکارم هاشمی و 

 شیرازی حضور یافتند و با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دیدار با آیت اهلل مکارم شیرازی با اشاره به مخالفتهای دولت 

رای مقامات ایرانی در سفر به این کشور گفت: مخالفت ها به حدی بود که حتی عربستان جهت صدور روادید ب

اینجانب در بدو ورود به عنوان یک زائر در عربستان حضور پیدا کردم نه به عنوان وزیر و نماینده دولت 

 جمهوری اسالمی.

زمانی رخ داده که ایام هاشمی با اشاره به تعطیالت دو هفته ای عربستان در زمان مراسم حج گفت:حادثه منا 

مصادف بود با تعطیالت در عربستان که مقامات سعودی یا در خارج از کشور حضور داشتند یا مشغول انجام 

 اعمال بودند.
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سرپرست هیات ایرانی اعزامی به عربستان با بیان این که تا چند روز آینده تعدادی دیگر از جانباختگان ایرانی به 

 کید کرد: دولت عربستان باید در برابر مفقودان ایرانی پاسخگو باشد.کشور منتقل می شوند، تا

وی با اشاره به بی تدبیری مقامات عربستان در مراسم حج امسال خاطرنشان کرد: بی کفایتی مقامات سعودی در 

 اداره این مراسم مشهود بود و از این رو باید درس های بسیار از این حادثه برای سال های آینده گرفت.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ابراز خرسندی نسبت به فتاوای آیت اهلل مکارم شیرازی در مورد رمی 

جمرات عنوان کرد: امکان طواف در طبقات دوم و سوم سازه جدید مسجد الحرام به ایجاد نظم در مراسم حج 

 کمک کرده است.
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 منی نگاهی به ابعاد مختلف فاجعه

 االسالم مرتضی ترابیحجت

و مهاجر الی اهلل در حرم امن الهی در حال حادثه دلخراش منی که منجر به جان باختن هزاران انسان بی گناه 

احرام گردید قلوب همه مسلمانان را جریحه دار نموده است راه صحیح برخورد با آن انجام تحقیقات بی طرفانه 

و شناسایی عوامل به وجود آوردنده آن و اجرای حکم الهی در مورد آنان است ولی رسانه های زیادی در دنیا 

ات گمراه کننده واقعیت های تلخ مربوط به آن را پنهان نموده و آن را به فراموشی سعی می کنند با تبلیغ

 .بسپارند

 شرح واقعه

( هنگامی که حاجیان پس از طلوع آفتاب وارد سرزمین منی شدند و 1394در روز عید قربان سال جاری )سال 

رمی جمرات حرکت کردند کسی های خود با حالت احرام برای  خیمه در بار کوله گذاشتن  طبق روال پس از

فکر نمی کرد که حادثه دردناکی در پیش است. اولین چیزی که برای کسانی که سالهای قبل نیز از ایران به حج 

مشرف شده بودند جلب توجه می کرد این بود که حاجیان منطقه ربوه منی که شامل حجاج ایران و آفریقای 

در حالی که در  204یک مسیر سوق داده می شوند یعنی مسیر  غیر عربی بود توسط ماموران سعودی تنها به

سالهای گذشته حجاج از مسیرهای موازی مانند سوق العرب و جوهره نیز می توانستند استفاده کنند. عالوه بر 

جمعیت منطقه ربوه حجاجی که در خود مسیر یاد شده خیمه داشتند مثل مصریها و الجزائریها نیز به این جمعیت 

می شدند لذا هرچه جلوتر می رفتیم جمعیت فشرده تر می شد و گرمای هوا از یک طرف و فشار جمعیت  اضافه

از سوی دیگر وضعیت سختی را به وجود آورده بود و جمعیت به سختی حرکت می کرد ولی با این همه هنوز 

و  حدود ساعت هشتمشکل حادی به وجود نیامده بود تا وقتی که به نزدیکی پل عبد الملک خالد رسیدیم 

چهل وپنج دقیقه صبح جمعیت از حرکت ایستاد معلوم بود که جلوی حرکت حجاج گرفته شده است این در 

 .حالی بود که از عقب جمعیت مثل سیل در حال سرازیر شدن بودند و امکان برگشت وجود نداشت

یچ راهی برای گریز و نجات از مهلکه و این جا بود که مردم در اثر فشار دنبال راه مفری بودند ولی متاسفانه ه

نبود و خیمه های اطراف، ورودی های خود را به روی حجاج بسته بودند. و لذا ضعیفتر ها به زمین می افتادند. 

ابتدا حجاج سعی می کردند به هم دیگر کمک کنند ولی با وخیم تر شدن اوضاع و شدت یافتن فشار جمعیت و 

ت کمک به دیگران را نداشت اگر کسی توانایی داشت سعی می کرد تبدیل آن به موج دیگر کسی قدر

خودش را سر پا نگه دارد و عده ای کمی هم توانستند خودشان را به سختی به باالی خیمه ها برسانند ویا از 

 ءباالی میله های داخل خود را به داخل خیمه های اطراف بیندازند. نگارنده سطور نیز با عنایت الهی توانستم جز

http://mobahesat.ir/8932
http://mobahesat.ir/people/%d8%ad%d8%ac%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c
http://mobahesat.ir/people/%d8%ad%d8%ac%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c
http://mobahesat.ir/people/%d8%ad%d8%ac%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c
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معدود افرادی باشم که خود را از باالی میله به داخل خیمه های الجزائر بیندازم. برخی هم که با زحمت خود را 

به درون راه روهای چادر های الجزائر رسانده بودن همان جا در اثر گرما زدگی جان دادند و ما که رمقی داشتیم 

حام و همچنین دادن آب به افراد داخل راه روها به آنها سعی می کردیم با انداختن بطری آب به گرفتاران در ازد

پر از جنازه ها یا افراد بی هوش بود که روی هم افتاده بودند که در اثر  204کمک کنیم. کال زمین خیابان 

کمبود اکسیژن و تشنگی و فشار فیزیکی از پا در می آمدند یا بی هوش می شدند. این وضعیت ناگوار حدود دو 

ه داشت در این مدت کمکی به حجاج نشد تا این که در اثر فشار جمعیت درب های ورودی خیمه ساعت ادام

های اطراف باز شد و مردم به راهروهای خیمه های اطراف پناه برده به این صورت برخی نجات یافتند و این در 

 .ش رفته بودندحالی بود که هزاران نفر به روی زمین افتاده بودند. یا جان داده بودند یا از هو

پس از چند ساعت آمبوالنس های سعودی و کشورهای دیگر آمدند و برخی از حجاج را به بیمارستان ها منتقل 

 .نمودند. تعداد جانباختگان به قدر زیاد بود که تا پاسی از شب تعدادی از جنازه ها روی زمین مانده بود

 سواالتی که باید پاسخ داده شود؟

 :ماموران سعودی در روز حادثه سواالت زیر مطرح استدر باره عملکرد 

( اگر مسیرهای موازی آن مانند راه سوق العرب و جوهره که جمعیت 204به جای تخصیص یک راه )راه شماره 

خیلی کمتری در آنها بودند باز می کردند آیا این حادثه به وقوع می پیوست؟ متاسفانه پلیس سعودی همه 

را به یک مسیر باریک راهنمایی می کردند و از رفتن کاروانها به مسیر های موازی  کاروانهای منطقه ربوه

 .ممانعت می کردند. حال آن که در سال های قبلی چند راه موازی باهم مورد استفاده کاروان ها بودند

ن در حی اگر پلیس سعودی و ماموران الدفاع المدنی که دارای برجهای مراقبت مشرف بر همه راههای منی است

می  204وقوع ازدحام جلوی سر آزیر شدن جمعیت از خیابان عریض مناطق ربوه و اطراف به سوی خیابان 

گرفتند آیا ابعاد این فاجعه به این گستردگی می شد؟ در حالی که بیش از دو ساعت حالت ازدحام شدید که 

 .موجب جان باختن می شد ادامه داشت و در این مدت اقدامی صورت نگرفت

اگر در ابتدای وقوع حادثه که توسط هزاران نفر توسط شماره ها اعالم شده وضعیت پیش آمده به ماموران 

 که شد می داده دستور بود …سعودی اطالع داده شد به چادرهای اطراف که مربوط به کشورهای الجزائر و 

آب در اختیار حجاج در  ی های خود را به روی حجاج در محاصره قرار گرفته باز کنند یا حد اقلورود

 محاصره قرار گرفته قرار بدهند ابعاد فاجعه به این حد گسترده بود؟

 دیگر پاسخ بی های سوال …و



313 
 

 اما چرا

سوال اساسی که در اینجا پاسخ می طلبد این است که چرا سعودی ها در این شرائط بحرانی خود را درگیر چنین 

 قضیه ای بکنند؟

 :می توان داد پاسخ این سوال را این گونه

درگیری های درون خاندان آل سعود باعث به وجود آمدن چنین فاجعه ای شد با این توضیح که افتادن مراکز 

قدرت به دست پسر ملک سلمان باعث عکس العمل رقبای وی در این خاندان شده و آنها پنداشتند که با به 

 ببرند؟ وجود آوردن چنین صحنه های می توانند مشروعیت وی زیر سوال

آنها بر اساس تضادهای عقیدتی و سیاسی که با حجاج ایرانی دارند همواره در صدد تضییق و اذیت به حجاج 

ایرانی یوده و هستند و این امر خصوصا در سال های اخیر که اختالفات سیاسی باال گرفته بود پر رنگ شده بود 

خواسته اند برای حجاج ایرانی تضییق ایجاد کنند و چون این مسیر در منی عمدتا مربوط به حجاج ایرانی بود 

 .ولی کنترل از دستشان خارج شده و حادثه یا این ابعاد به وجود آمد

 قضا و قدر و فاجعه منی

در چهارچوب تبلیغات فراوانی که برای کمرنگ کردن مسؤلیت مجریان حج در فاجعه روز عید قربان در وادی 

رخی تالش دارند این حادثه را تقدیر الهی بنامند و بگویند مفری از قضا و ( انجام می گیرد ب1394منی امسال )

 .قدر الهی نیست

بر اساس گزارش خبرگزاری عربستان )واس( شیخ عبد العزیز عبد اهلل آل شیخ مفتی اعظم عربستان فاجعه منی را 

ر یستد. وی گفت: شما دقضا و قدر الهی دانسته و مدعی شده است که مقامات عربستان دراین فاجعه مقصر ن

حادثه ای که رخ داده مسوول نیستید چرا که تمام آنچه که در اختیار و توان داشتید ارائه کردید اما در مورد این 

حادثه کاری از عهده انسان برنمی آید چرا که قضا و قدر بوده که انسان در آن نقش نداشته و به هر حال رخ می 

 :تصر به شرح زیر استداد. پاسخ این شبهه به صورت مخ

 :پاسخ

ه به معنای اندازه گیری است ب« قدر»قضا و قدر الهی به معنای نظام مند بودن حوادث عالم است به عبارت دیگر 

انا  :این معنی که خداوند هر چیزی را با اندازه و استعداد و قابلیت خاص آفریده است. خداوند متعال می فرماید

 (49ایم. )سوره قمر آیه اى آفریدهچیزى را به اندازهما هر  .کل شیئ خلقناه بقدر
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به معنای تحقق یکی از آن استعدادها و قابلیت هاست که بر اساس سنن الهی به فعلیت می رسد. مثال « قضا»و 

یک قطعه چوب استعداد دارد که به شکل های مختلف در آید هر چه این استعدادها متعدد هم باشد ولی قطعا 

یعنی « قدر»ال قابلیت های که در یک قطعه آهن هست در آن نیست به این استعداد و قابلیت ها محدود است مث

اندازه آن شیئ گفته می شود حال اگر یکی از آن استعداد ها در اثر عوامل ارادی یا غیر ارادی محقق شد تبدیل 

 .به قضا می شود

ظام هستی هر چیزی با محاسبه دقیق و معین به طور بنابر این اعتقاد به قضا و قدر اعتقاد به این است که در ن

قانونمند و سازوار در چهارچوب نظام علت و معلول قرار داده شده است و این عقیده ربطی به عقیده نادرست 

جبر ندارد. تردیدی نیست که هیچ رخدادی در عالم جز به تقدیر الهی به معنای فوق رخ نمی دهد چه برگی که 

وچه کاری که از انسان سر می زند هر دو به تقدیر الهی است ولی جریان تقدیر در آن دو از درخت می افتد 

متفاوت است و آن وجود اختیار در افعال انسان است که آن هم جزء مشیت و تقدیر الهی است. یعنی خدا 

 .خواسته است که انسان مختار باشد و به اختیار خود کاری را انجام دهد

ق افعال ارادی )که ویژگی انسان است( تحقق اسباب آن از جمله اراده الزم است که اگر بنابر این برای تحق

آگاهانه باشد فعل عمدی خواهد بود و اگر نا آگاهانه باشد شبه عمد یا خطاست. که هر کدام آثار حقوقی خود 

 .را دارد

 :ارد و می فرماید کهو قران کریم نیز بر اختیار و مسوولیت انسان در قبال افعال ارادیش تاکید د

 «إنّا هَدَیْناهُ السَّبْیلَ إمّا شاکِراً وإمّا کَفُوراً »

 (3ایم خواه سپاسگزار باشد یا ناسپاس. )سوره انسان: ما به او راه را نشان داده

 :قرآن کریم با نقل منطق مشرکان که گمراهی خویش را به مشیت الهی پیوند می زدند و می گفتند

اگر خدا »گویند: مشرکان )براى تبرئه خویش( مى .«ءٍا أَشْرَکْنا وَال آباؤُنا وَال حَرَّمنا مِن شیلو شاءَ اللَّه م»

 «!کردیمشدیم و نه پدران ما و نه چیزى را تحریم مىخواست، نه ما مشرک مىمى

کسانى که  .«تّى ذاقوا بأسَناکَذلِکَ کَذَّبَ الّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَ» :این منطق را مردود شمرده و پاسخ می گوید که

 (3۵گفتند و سرانجام )طعم( کیفر ما را چشیدند. )سوره انعام آیه پیش از آنها بودند نیز، همین گونه دروغ مى

 عقیده جبر و نقش آن در عملکرد حاکمان
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و فلسفى  فکرىاى هر اندازه زور داشته باشد باألخره نیاز به یک پشتوانه همیشه در جامعه بشرى هر قدرت جابره

و عقیدتى دارد، که بتواند عملکرد خود را بر اساس آن توجیه کند یکی از اساسی ترین این فلسفه ها ترویج 

رد خواهند عملکجبرگرائی و تحریف عقیده به قضا و قدر الهی بوده است. وقتى که دستگاههاى جبّار مى

که  کنند و می گویند: کار خدا بودستند به خدا مىشوند یعنى همه چیز را مخودشان را توجیه کنند، جبرگرا مى

 .جور بشودگذاشت که اینشد، خدا خودش نمىجور نمىجور شد، اگر مصلحت نبود که ایناین

ابن زیاد بعد از شهادت اباعبداللَّه وقتى که مردم را در مسجد بزرگ کوفه جمع کرد تا قضیه را به اطالع آنها 

 :برساند، گفت

 «للَّهِ الَّذى اظْهَرَ الْحَقَّ وَ اهْلَهُ وَ نَصَرَ امیرَالْمُؤْمِنینَ وَ اشْیاعَهُ الْحَمْدُ »

 .کنیم که حقیقت را پیروز کرد و یزید و پیروانش را نصرت دادخدا را شکر مى

 :باز ابن زیاد در مواجهه با حضرت زینب سالم اهلل علیها می گوید

 …کشت را شما و کرد رسوا را شما بود خدا این شکر، را خدا. «…قَتَلَکُمْالْحَمْدُ للَّهِ الَّذى فَضَحَکُمْ وَ »

این منطق از آن روزگار در منظومه عقائد مسلمانان گنجانده شد و در طول تاریخ حاکمان ظالم عملکرد خویش 

 .را بر مبنای آن توجیه کردند

 .واهل بیت علیهم السالم همواره در مقابل این منطق ایستاده اند

 :نه آن مقابله امام زین العابدین با ابن زیاد استنمو

من « نِا نَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَیْ»تو کى هستى؟ فرمود: « مَنْ انْتَ؟»ابن زیاد در مجلس کوفه به امام زین العابدین گفت 

 نکشت؟ سین را خدا در کربالمگر على بن ح« ا لَیْسَ قَدْ قَتَلَ اللَّهُ عَلِىَّ بْنَ الْحُسَیْنِ؟»على بن حسین هستم. گفت: 

گفت: خیر، خدا کشت. فرمود: البته  .فرمود: من برادرى داشتم، نام او هم على بودو مردم در کربال او را کشتند

 [1.]اما او را مردم کشتند که قبض روح همه مردم به دست خداست،

و امام صادق علیه السالم فرمودند که: مردم در باره قدر بر سه مرامند، برخی بر این گمانند که خدای متعال مردم 

را بر گناهان مجبور می سازد این نسبت ظلم دادن به خداست و در حد کفر است و برخی بر این باورند که همه 

هون شمردند و این نیز در حد کفر است و گروه سوم چیز به آنها واگذار شده است. اینان سلطه پروردگار را مو

آنانند که می گویند خداوند آنچه در حد طاقت بشر است بر عهده او نهاده و تکلیف ماالیطاق را از عهده 
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برداشته است اگر نیکی کند خدا را سپاس می گوید و اگر سرپیچی کند استغفار می کند و این گروه مسلمانان 

 (3۶0ید، شیخ صدوق ص آگاه هستند. )التوح

بنا بر این حادثه دردناک منی امر خارج از اراده بشری نبوده و با تدبیر صحیح قابل پیشگیری بوده و در صورت 

عدم وقوع نیز داخل قضا و قدر الهی بود نه مخالف آن مگر بر اساس منطق جبرگرائی که بطالن آن بر اساس 

 .تعالیم دین روشن است

 تحمل آنفاجعه منی و چگونگی 

یک بعد فاجعه عظیم منی چگونگی مواجه شدن با آن برای کسانی که مستقیما نزدیکان خود را در آن از دست 

داده اند است. عمق مصیبت و غیر منتظره بودن آن، طوری است که تحمل آن را برای خیلی ها دشوار نموده 

 کیفیت برای دین بزرگان که های راه و انسان زندگی در مصیبتها حکمت به است شایسته  است در این رابطه

 .باشیم داشته نگاهی اند نموده بیان مصائب با شدن مواجه

 نقش مصیبت ها در زندگی انسان

مصیبت ها در زندگی بشر یک امتحان الهی است که در زندگی بشر جاری است حتی زندگی انبیاء و اولیاء و 

مصائب و ابتالئات بوده است. و عمده حکمت و فلسفه آن بر مومنان و اقعی در طول تاریخ آکنده از انواع 

اساس آیات قرآن و احادیث تربیت مومنان است که در روح آنها مقام صبر، استقامت و یقین و تسلیم و رضا به 

 .فعلیت برسد تا شایسته دریافت پاداش های قرارداده شده برای این مقام ها بشوند

 :قرآن می فرماید

آزماییم و شکیبایان را مژده ده. ها مىرا به چیزى از بیم و گرسنگى و کاهش مالها و جانها و میوهو هر آینه شما 

انها گردیم! اینها، همما از آنِ خدائیم و به سوى او بازمى»گویند: رسد، مىآنها که هر گاه مصیبتى به ایشان مى

 (1۵7 -1۵۵یافتگان! )سوره بقره آیه یتهستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند هدا

 :و در حدیثی از پیامبر گرامی چنین نقل شده است که فرمود

هرگاه خدا بنده ای را دوست داشته باشد او را مبتال می کند پس اگر صبر پیشه کند او را برمی گیزند و اگر 

 [2.]خوشنود باشد او را برتری داده و ممتازش قرار می دهد

 :فرمود که است شده نقل علیه صادق جعفر امام  و از

 [3.]در بهشت مقامی است که بنده به آن نمی رسد مگر با درد و رنجی که در بدن او بر او عارض می شود

http://mobahesat.ir/8932#_ftn2
http://mobahesat.ir/8932#_ftn2
http://mobahesat.ir/8932#_ftn3
http://mobahesat.ir/8932#_ftn3


317 
 

 در حین مواجهه با مصائبراه های رسیدن به آرامش 

بر اساس آنچه روایات اهل بیت علیهم السالم می توان از راههای زیر را برای کاهش سختی بال و تحمل پذیر 

 :بودن آن کمک گرفت

 یاد آوری مصائب پیامبر ص و اهل بیت علیهم السالم

 ائمه اطهار ع بیفتد و با یاد آنشایسته است یک فرد مومن در مواجهه با مصائب به یاد مصائب اولیاء الهی و 

 .کند تحمل قابل را خود های مصیبت  مصائب

 :امام رضا علیه السالم به فرزید شبیب فرمودند که

ای فرزند شبیب اگر می خواهی برای چیزی گریه کنی بر حسین بن علی گریه کن چون که او را مانند سربریدن 

انان اهل بیتش شهید شدند که همانندی در روی زمین گوسفند سر بریدند و همراه او هیجده نفر از جو

 [4.]نداشتند

امام جعفر صادق فرمودند که هر که را مصیبتی رسد مصیبت از دست دادن پیامبر را یاد کند که از بزرگترین 

 [۵.]مصیبتهاست

 پیامبر نداد دست از مصیبت یادآوری با را خود رسید او به اشتر مالک شهادت خبر وقتی السالم علیه علی  لذا

 .داد می تسلی ص

شاید یکی از جهت آرمش بخش بودن یادآوری مصائب اهل بیت علیهم السالم این است که انسان در می یابد 

دل ببندد در حالی که واالترین عزیزان انسان که همان پیامبر ص و اهل بیت ع که دنیا جایی نیست انسان به آن 

 .هستند در این دنیا خوشی ندیدند

 یاد آوری پاداشهای که خداوند برای صابران قرار داده است

پروردگار ما خداوند است سپس پایدارى کردند، فرشتگان فرود »قرآن کریم می فرماید: آنان که گفتند: 

 [۶«!]دادند مژده بادکه نهراسید و اندوهناک نباشید و شما را به بهشتى که وعده مىآیند مى

 :امام جعفر صادق علیه السالم می فرماید

ی  هاگر مومن می دانست که در مصائب چه پاداشی هست آرزو می کرد که با مقراض ها بدن او را تکه تک»

 [7«.]کردند
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 آنچه که انسان دارد امانت های خدا نزد اوست

همه دارائی ها انسان، امانت های خدا در نزد اوست و خدا هر وقت خواست امانت خود را می گیرد. با چنین 

 .خود از نظر روحی آسیب نمی بیندنگرشی به زندگی است که انسان با از دست دادن نزدیکان 

 :در نامه پیامبر ص به معاذ سوگ فرزند برای او گران آمده بود چنین آمده است

در اختیار ما گذاشته و در  مشخص مدتی تا که است خداوند های عاریه و مواهب از ما فرزندان  جانها و اموال»

 [8«.]وقت مشخصی آنهارا پس می گیرد

امید است مومنان با تقویت دیدگاه توحیدی در خود و توجه بیشتر به عنایات خدا این حادثه تلخ و مصیبت 

 .بزرگ را وسیله ای برای رسیدن به همه پاداش های الهی که برای صابران قرار داده بسازند

 ورهمن مدینه –مرتضی ترابی 

======================================== 

 

ص  2#َ قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً ابْتَلَاهُ فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ وَ إِنْ رَضِیَ اصْطَفَاهُ المستدرک ج [ 2]

. الزم به ذکر است این بخش از مقاله را با همفکری 42۵، ص: 17آثاراستادشهیدمطهرى، جمجموعه[   1]427

دوست فاضل جناب آقای خیاط از فضال و اساتید مشهد نگاشته شده است. و به عبارتی این بخش مقاله اثر 

 .مشترک دو نفر است

 2لکافی ج : بِالِابْتِلَاءِ فِی جَسَدِهِ اعَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَا یَبْلُغُهَا عَبْدٌ إِلَّا [ 3]

 2۵۵ص : 

 لِلْحُسَیْنِ بْنِ ءٍ فَابْکِعَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ شَبِیبٍ إِنْ کُنْتَ بَاکِیاً لِشَیْ[ 4]

 .مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَا لَهُمْ فِی الْأَرْضِ شَبِیهُونَ عَلِیٍّ ع فَإِنَّهُ ذُبِحَ کَمَا یُذْبَحُ الْکَبْشُ وَ قُتِلَ مَعَهُ 

لنَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو ا[ ۵]

 مَنْ أُصِیبَ بِمُصِیبَةٍ فَلْیَذْکُرْ مُصَابَهُ بِالنَّبِیِّ ص فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِب

 30فصلت [ ۶]

 لَوْ یَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا لَهُ فِی الْمَصَائِبِ مِنَ الْأَجْرِ لَتَمَنَّى أَنْ یُقْرَضَ بِالْمَقَارِیضِ [ 7]
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. نِیئَةُ وَ عَوَارِیهِ الْمُسْتَرِدَّةُ بِهَا إِلَى أَجَلٍ مَعْدُودٍ وَ یَقْبِضُهَا لِوَقْتٍ مَعْلُومإِنَّ أَنْفُسَنَا وَ أَمْوَالَنَا وَ أَهَالِیَنَا مَوَاهِبُ اللَّهِ الْهَ[  8]

 174ص :  74بحاراألنوار ج : 
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 :وگو با ایکنا مطرح شددر گفت

 العظمی موسوی اردبیلی از فاجعه منا اهللمشاهدات عینی عضو بعثه آیت

العظمی موسوی اردبیلی است که در دهمین اهللهای علمیه: رحمانی خلیلی یکی از اعضای بعثه آیتحوزهگروه 

های دلخراش آن روز در پیش چشمش اتفاق روز از مناسک حج در مسیر منتهی به جمرات قرار داشته و صحنه

  .افتاده است

ن اردبیلی است که در دهمیاهلل موسویه آیتخلیلی از اعضای بعثاصغر رحمانیالمسلمین علیاالسالم وحجت

و در بطن فاجعه غم بار صبح منا قرار داشته  204روز از مناسک حج در مسیر منتهی به مکان جمرات در خیابان 

لخی که های تنه، از دالیل بروز این حادثه و صحالمللی قرآن )ایکنا(خبرگزاری بینگو با واست، وی در گفت

 .خوانیداز پیش چشمش گذشته است سخن گفته است که در ادامه می

 .ایکنا: لطفا از صبح روز دهم مناسک حج بگویید

الحجه زمانی که به منا رسیدیم، پس از صرف صبحانه قصد انجام رمی جمره را کردیم، با تعدادی روز دهم ذی

رمی جمرات حرکت کردیم و پس از طی مقداری از مسیر به  به سوی محل 204از دوستان و همراهان در مسیر 

آمد و یکباره با خیلی از جمعیت که در حال برگشت بودند مواجه شدیم و زمانی که جمعیتی که از مقابل می

ای از خود برای انجام حرکت جمعیتی که در حال حرکت به سوی جمرات بود به هم رسیدند، زائرین هیچ اراده

 .امکانی برای حرکت به جلو و یا عقب وجود نداشت نداشتند و هیچ

های درهای اطراف مسیر بسته شده بود و افرادی که لباس فرم خاصی به تن نداشتند به مراقبت از درها و خیابان

هایی بسته شده بود که به هیچ وجه که این درها بوسیله مفتولفرعی اطراف چادرها مشغول بودند، ضمن آن

 .ها به صورت یکسان توزیع شودز کردن آن نباشد تا جمعیت در خیابانکسی قادر به با

 العمل زائران پس از دیدن وضعیت پیش آمده چه بود؟ایکنا: عکس

فضایی را مشاهده کردم که وضعیت بسیار سختی برای عبور و مرور داشت و در این فضا برخی زائران که از 

رفتند باال می هاهای اطراف خیابان کردند، کسانی از نردهرفتن از نرده توان بیشتری برخوردار بودند، اقدام به باال

کردند ها را به طور کامل نداشتند و بر سر جمعیت سرگردان و فشرده سقوط میو متاسفانه توان باال رفتن از نرده

معیت زیر دست و پای جشدند و این افراد به ها قرار داشتند میو منجر به سرنگون شدن افرادی که در پایین نرده

 .افتادندمی

با استفاده از  ها برسد،صحنه ناگواری را به خاطر دارم که یکی از زائرین آفریقایی که توانسته بود به باالی نرده
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ردن مفتول که موفق به باز کداشت، پس از اینتکه سنگی مشغول باز کردن مفتولی بود که در را بسته نگه می

شد، در پایین این در نیز یک خانم آفریقایی و کودکش دری بود که مانع باز شدن در میشد، فشار جمعیت به ق

 زیر در خودش ولی کند منتقل در طرف آن به را کودکش شد موفق مادر که داشتند، در این از  سعی در خروج

 آن در کودکش که حالی در رفت دنیا از نداشتند، حرکاتشان کنترل در اختیار و اراده هیچ که جمعیتی پای

 .کردمی قراری بی در سوی

 ایکنا: مامورین سعودی کمکی به حل این بحران نمی کردند؟

برد و متاسفانه مامورین جوان و نوجوانی که در اطراف موج جمعیت ما را بی اختیار به این سو و آن سو می

لی در خصوص کنترل جمعیت و ها حضور داشتند و گویا از مدارس آورده شده بودند و هیچ اطالع کامخیابان

حتی نقشه جغرافیایی منطقه نداشتند تنها اقدامی که انجام دادند، بستن درها بود و مانع حرکت جمعیت به 

 .شدندمسیرهای دیگر می

 ایکنا: هیچ راه خروجی در نزدیکی شما وجود نداشت؟

در انتهای آن وجود دارد که در این شرایط به داالنی رسیدیم که ابتدا احساس کردیم راهی برای خروج 

متاسفانه انتهای این داالن نیز بسته بود و جمعیت در این داالن بر روی هم قرار گرفت؛ در فضایی بودم که مقابلم 

پر از جسد بود و پشت سرم نیز از جنازه حاجیان انباشته شده بود و امکان حرکت به سمت راست و چپ را نیز 

 .نداشتم

ای قرار داشتم که بدون اغراق جمعیتی از حاجیان کشته شده به ارتفاع یک متر بر روی  ساعت در منطقه 4تا  3

ه ها از حدقها پاره شده بود، چشمجسد بر روی هم قرار گرفته بود؛ بعضی از شکم 10تا  8هم قرار گرفته بودند، 

 .و بینی حجاج درگذشته شکسته بود در آمده بود، صورت

 ط چگونه پیش رفت؟ایکنا: پس از فاجعه، شرای

ام فضای خشونت باری که عربستان در سفر حج تمتع امسال در چند سالی که در مناسک حج حضور داشته

ها با ترین مدیریت رفتاری را نداشتند و رفتار خشن آنانجام داد در تاریخ بی سابقه است؛ مامورینی که ابتدایی

ای بود، چون شواهد و قرائن پس از حادثه نشان شده زائران خانه خدا گواه این مداست. این توطئه حساب

 .را مرتکب شدند 21ها با برنامه این حرکت را شروع کردند و این جنایت قرن دهد سعودیمی

 ایکنا: برخورد با کسانی که توانسته بودند از نرده ها عبور کنند چگونه بود؟



322 
 

که راه گریزی یافته بودند متاسفانه جالب نبود؛ رفتاری که در قبال برخی از حاجیان ایرانی که از این مهل

های اطراف خیابان باال بروند و به آن سوی خیابان برسند، این چنین تعریف دوستانی که توانسته بودند از نرده

کردند که چادرهای مربوط به زائرین اطراف خیابان که مربوط به کشور الجزایر بود، در ابتدای امر به زائرین می

 .کردنددادند و تا حدودی پرستاری میا آب میآنه به و  کردندان ایرانی کمک مینیمه ج

 ایکنا: ساعت خاصی برای حرکت کاروان های ایرانی تعیین شده بود؟

ذشته های گاردبیلی چیزی نشنیدیم. این امر در سالاهلل موسویای وجود نداشت و ما در بعثه آیتچنین اطالعیه

های گذشته نیز تعدادی مسیر برای رفت و تعدادی مسیر برای برگزاری مناسک حج در سالنیز روال نبود و در 

شد؛ در هیچ کدام از سنوات گذشته نیز این گونه نبود که برای زائرین برگشت از رمی جمره تعیین و تعریف می

 در های خاصی برای حرکت به سمت مکان جمره تعریف شود و اگر مشکلی همکشورهای مختلف ساعت

 .شدآمد به سرعت مشکل حل میمسیر پیش می

نیروهای حاضر برای هدایت جمعیت و برقراری نظم و امنیت نیز افرادی کم سن و سال و بی تجربه بودند و حتی 

زمانی که در خصوص جغرافیای منطقه از آنان سوال می کردم هیچ اطالعی در این خصوص نداشتند، ولی از 

 های گذشته حتی از نیروهای ایرانیوهای تخصصی و با تجربه به منطقه آمدند. در سالروز دوم پس از حادثه نیر

کردند که امسال در روز اول جمرات این اتفاق صورت نگرفت و از برای راهنمایی زائرین ایرانی استفاده می

 .ها استفاده شدروز دوم و پس از این فاجعه برای راهنمایی زائرین ایرانی از آن
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 ک عمر منتظر ماندنبعد ی

 اسم بابا در آمده امسال

 شادی از چشمهاش معلوم است

 همه یِ خانه سر خوش و خوشحال

 

 

 یازده سال ِ منتظر مانده

 زائر خانه ی خدا بشود

 یازده سالِ گریه میکرده

 راهیِ مروه و صفا بشود

 

 

 وقت رفتن برای بدرقه اش

 همه تا پای کاروان رفتیم

 زیر قرآن کمی تبسم کرد

 گفت نامهربان ،گران ،رفتیم

 

 

 هرکسی حاجتی به او می گفت

 بچه ام را دعا بکن حاجی

 مادرم مدتیست بیمار است

 جای ماهم صفا بکن حاجی

 

 

 در مدینه بقیع یادم باش

 هر کسی داشت خرده حاجاتی

 خواهر کوچکم صدایش زد

 یک لباس عروس و سوغاتی
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 رفت بابا سوار ماشین شد

 ناگهان ترکیدبغض مادر که 

 گفت باگریه و دعایی خواند

 به سالمت برید و برگردید

 

 

 تِ#ِلِفن زد پدر به او گفتم

 ریسه های حیاط را بستم 

 کار دارد هنوز کوچه ولی

 سخت دلتنگ و منتظر هستم

 

 

 گفت مُحرم شدیم در شجره

 حس وحالش شده است معراجی

 گفت باید کچل شوم پسرم

 بعد ازین ها به من بگو حاجی

 

 

 خواهرت هر چه گفته بود آنجا

 همه را یک به یک خریدم من

 راستی، ساعتی که تو گفتی

 هر چه گشتم ولی ندیدم من

 

 

 گفت چون که مدینه اولی است

 قبل عید غدیر می آید

 کارها را عقب نَیندازم

 به خیالی که دیر می آید
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  روز هر ما ٔ  تِلِفن قطع شد و

 از رسانه پی خبر بودیم

 و گاه هم عرفات گاه مشعر

 چشم گردان، پیِ پدر بودیم

 

 

  روز قربان حدود ساعت ده

 خبری زود حرف مردم شد

 کشته های زیاد در عرفات

 عید در کام مادرم گم شد

 

 

 زنگ خانه مدام هی میزد

 خبر از مکه و منا دارید؟

 پدر آیا سالمت و خوب است؟

  صدقه هم کنار بُگذارید

 

 

 خواهر کوچکم نمیفهمید

 مادرم منحنی و خم شده بود

 انتظار و سکوتِ نافرجام

 خانه یکسر تمام غم شده بود

 

 

 اسمها را دوباره میخواندیم

  دارد آمار میرود باال

 صد و ده، نه دویست، نه سیصد

 ناگهان اسمی آشنا حاال

 

 مادر از حال رفته غش کرده
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 چند زن دور او به دلداری

 خواهرم کوچک است دق نکند

 پدر بیا یاریپس کجایی 

 

 صوت قرآن صدای الرحمان

 راه را طی نکرده برگشتیم

 خواب هستم و یا که بیدارم

 چقدر زود بی پدر گشتیم

 

 

  گفته بودی که زود می آیی

 قول دادی درست قبل غدیر

 پای قولت چرا نماندی پس

 حق بده پس اگر شدم دلگیر

 

 

 داده بودم برات بنویسند

  روی یک پرچم بلندِ سه رنگ

  درم حجُ وسعی تو مقبولپ

 قشنگ شعر دوبیت کنارشٔ  و

 

 

  چقدر نقشه بود توی سرم

 مثالً نقل وقت آمدنت

 گوسفندی برات سر ببریم

 یک عرقچین به رنگ پیرهنت

 

 

 کارت هایی که نام تو خورده

 دعوت دوستان به صرف ناهار
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 چه بگویم به دخترت بابا

 نه ، نمانده براش صبر و قرار

 

 

 به او پاسخچه کسی میدهد 

 گونه ای که به او زیان نرسد

 کاش ساکی که پر ز سوغاتی است

 هرگز اینجا به دستمان نرسد

 

 

 بابا شد دیر زود رٔ  دٔ  چِق

 خستگی مانده است تویِ تنم

 از سفر قبل آمدن باید

 ریسه ها را یکی یکی بِکَنَم

 

 

 راستی گوییا اجل نگُذاشت

 سر خود را کچل کنی بزنی

 حاجی گفته بودی بگویمت

 حاج بابای مهربان منی

 


