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 بت بار منا؛يه دولت به مناسبت فاجعه مصيانيب

 نيت مجروحيوضع يريگياعالم کرد/ پ يعموم يدولت سه روز عزا

 

 

 ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۴مهر  ۲ پنجشنبه - 2923671خبر:  ٔ  شناسه
 

  .اعالم کرد يعموم يبت بار منا که ظهر پنجشنبه دوم مهرماه رخ داد، سه روز عزايبه مناسبت فاجعه مص يه ايانيدر ب ياسالم يدولت جمهور

 :ن شرح استيه بديانين بي، متن امهر يخبرگزاربه گزارش 

 ميلرحبسم اهلل الرحمن ا

 نير الرازقيرزقنهم اهلل رزقا حسنا و ان اهلل لهو خيل اهلل ثم قتلوا او ماتوا ليسب ين هاجروا فيو الذ

، مسلمانان جهان و عموم بازماندگان به مناسبت حادثه تلخ و ناگوار منا به يت به مقام معظم رهبريران با عرض تسليا ياسالم يدولت جمهور
اعالم  يعموم يدر سراسر کشور سه روز عزا ياز مقام معظم رهبر يرويبا خانواده محترم آنان و به پ يو همدردان يجهت احترام به همه قربان

 ين تا سالمتيه مجروحيکل يمجدانه امور درمان يريگيت هالل احمر را مامور پيو جمع يکند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يم
 .ندينما يريگيمجروحان را پ يت درمانيبه وضع يدگيت کامل و در اسرع وقت رسيبا جدمسئول موظفند  يد. سازمانهاينما يکامل م

کند که عواقب هرگونه  يد ميداند و تاک يت اهلل الحرام ميت و حفاظت از جان حجاج بيرا مسئول امن يران، دولت عربستان سعوديات وزيه
 ين حادثه حداکثر مساعيعوامل بروز ا يد با شناسائيبا يدولت عربستان من امر متوجه دولت عربستان خواهد بود. يبه ا يتوجه ياهمال و ب

 .رديگر کشورها به کار گيران و ديا يامداد يروهايهمه جانبه به مجروحان و استفاده از ن يدگيع جانباختگان و رسيخود را در انتقال سر
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 انجامد يساعت به طول م ۲۴ان منا يقربان يي: شناسايمقامات سعود

 

 ۲۲:۲۷ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923677خبر:  اسهشن

 
ساعت به  ۲۴ان حادثه منا دست کم يقربان ييبه مجروحان و شناسا يدگيک به نقل از مقامات عربستان اعالم کردند کار رسيپلماتيمنابع د
 .انجامد يطول م
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 :زيسلمان بن عبدالعز

 !کاهد يعربستان را نم يتيامن يروهايارزش کار ن« منا»حادثه 

 

 

 ۲۲:۳۱ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923676خبر:   شناسه

  
 يتيامن يروهاين« ديمف» يت هاين حادثه از ارزش فعاليشد ا يمدع« منا»درخصوص حادثه هولناک  يچ عذرخواهيبدون ه يپادشاه سعود

  !کاهد ينم يسعود

 يژه ايو کار گروه » ، اعالم کرد:يپادشاه سعود« زيسلمان بن عبدالعز»به نقل از النشره، به دنبال حادثه هولناک منا  مهر يخبرگزاربه گزارش 
 «ل شده است.يق درخصوص عوامل حادثه منا تشکيتحق يبرا

 يتيامن يروهايجه بخش نيت نتيحادثه منا ارزش فعال» ب اعالم کرد:يعج يحاضر در مراسم حج در اظهارات يتيدار با مسئوالن امنيدر د يو
 «دهد! يرا کاهش نم يسعود

 يحال فرافکن نکردند بلکه همواره در يچ عذرخواهينه تنها ه ين فاجعه، مسئوالن سعودين ساعت از اياست که با گذشت چند ين در حاليا
 اندازند. ين حادثه هستند و آن را به گردن حجاج ميدر خصوص ا

 يز زخمينفر ن ۲۰۰۰نفر کشته و  ۱۲۰۰ش از يصورت گرفت ب يت و قصور مقامات سعوديرياست در حادثه منا که به دنبال سو مد يگفتن 
 ست.نفر گزارش شده ا ۱۳۰ن حادثه تاکنون يدر ا يرانيشمار جان باختگان ا .شدند
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 فاجعه منا يامدهايکاهش پ يها برا يسعود ينشست اضطرار

 

 

 ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923673خبر:  ٔ  شناسه

 

فاجعه  ين الملليب يامدهاين کشور به منظور کاستن از پيا يتياز مقامات امن يو شمار يمراسم حج عربستان سعود يته برگزاريس کميرئ
  .دادند يل جلسه اضطراريمرگبار منا، تشک

ف بن يرد. محمد بن نات حادثه منا را صادر کيبه وضع يدگيعهد عربستان دستور رسيفرانسه، ول يبه نقل از خبرگزار مهر يخبرگزاربه گزارش 
 ين کشور از آنها خواسته است علت حادثه را جستجو کنند. در پيبا مقامات ا يته حج عربستان در جلسه ايس کميعهد و رئيز وليعبدالعز

 يالملل نيب يامدهايبزرگ و پ يين رسوايابعاد ا يبه بررس ياضطرار ينشست يعربستان ط يتيو امن يين مقامات اجرايوقوع حادثه منا همچن
 .آن پرداختند يمنف

ن بر اثر حادثه سقوط يجه آن به اطالع پادشاه عربستان برسد. قبل از اين حادثه شروع شده و قرار است نتيبه ا يدگيرس يبه گفته منابع خبر
 .ت اهلل الحرام جان خود را از دست داده بودنديزائر ب ۱۰۸ يل مربوط به شرکت خاندان سعوديجرثق

خواهد ماند.  يعربستان باق يت هايت جان زائران از اولويدر مراسم حج نداشته و حفظ امن يرين حادثه تاثيف گفته بود ايل نايدر حادثه جرثق
ن يشترياست ب يده حاکيرس يشود، اما گزارش ها يدگير بهداشت عربستان قول داده به حال مصدومان حادثه منا رسيهر چند خالد الفالح وز

 .ان شده استيش شمار قربانيها موجب افزا ين سهل انگاريکه ا يرد به طوريگ يبه مجروحان انجام م يدگيوع رسها در موض يسهل انگار

ن ياز ا يريجلوگ يبرا ياقدام خاص يدهند ول يبر اساس آمارها هر سال صدها نفر در حوادث مختلف مراسم حج تمتع جان خود را از دست م
ن مراسم متهم کرده يا يدر برگزار يتيکفا يرکت کننده در مراسم حج دولت عربستان را به بمختلف ش يشود. کشورها يحوادث انجام نم

 .اند
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 ؛«منا»در ارتباط با فاجعه

 يخارج يام رهبر معظم انقالب در رسانه هايه پيبازتاب اول

 

 ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923689خبر:  ٔ  شناسه

  
ه توسط ياول يدر ساعت ها« منا»ن يجمرات در سرزم يبه حادثه رم يدگيدر رس يخطاب به مسئوالن سعود يام رهبر معظم انقالب اسالميپ

  .پوشش داده شد يخارج يها يخبرگزار

به خاطر  يعموم يسه روز عزا ياميجمرات در مراسم حج تمتع امسال رهبر معظم انقالب در پ ي، بعد از حادثه رممهر يخبرگزاربه گزارش 
 .ن حادثه اعالم کردنديدرگذشتگان ا

ن خود را در يسنگت يموظف است مسئول يدولت سعود» :فرمودند ن فاجعه دانسته ويرا مسئول ا يدولت سعود يخامنه ا يت اهلل العظميآ
د از نظر ين فاجعه بوده نبايسته که عامل ايت غلط و اقدامات ناشايريحق و انصاف عمل کند. مد رفته و به لوازم آن به قاعدهيتلخ پذ ن حادثهيا

 «.دور بماند

 .خود بازتاب دادند يرا در خبرها يام رهبريبالفاصله پ ين الملليو ب يمنطقه ا يرسانه ها

 «.ردين حادثه را بپذيت ايد مسئوليبا يدولت عربستان سعود»ترز به نقل از رهبر انقالب نوشت: يرو يخبرگزار

ن حادثه مقامات يران به خاطر ايرهبر ا»رهبر انقالب را پوشش داد و نوشت:  يصحبت ها ياشغال ين هايچاپ سرزم« وايآروتس ش»روزنامه 
 «.ومان حادثه شدبه حال مصد يدگيرا مسئول دانست و خواستار رس يسعود
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 به حادثه منا؛ ين الملليب يواکنش ها

 !ستيها ن يت سعودياز محکوم يت ادامه دارد/ خبريتسل يام هايپ

 

 ۲۳:۰۸ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923670خبر:  ٔ  شناسه

  
ت گفتن به ينفر در منا، تنها به تسل ۳۳۰۰ش از يضمن ابراز تاسف از کشته و مجروح شدن ب ين الملليب يمقامات کشورها و سازمان ها

  .ن حادثه اکتفا کردنديان ايخانواده قربان

و مجروح  ۱۳۰۰ش از ين آمار به کشته شدن بيکه طبق آخر« يمشعر المن»ل در ، حادثه مرگبار مراسم حج امسا مهر يخبرگزاربه گزارش 
مقامات کشورها و سازمان  يکه از سو ييام هايشتر پيرا به همراه داشت. در ب ين الملليب ينفر از حجاج منجر شده، واکنش ها ۲۰۰۰شدن 

 يونيليت کنگره ميريها در مد يسعود يتيکفا يسنده شده و به بت و ابراز تاسف بين رابطه منتشر شده، تنها به عرض تسليمختلف در ا يها
 نشده است. يحج اشاره ا

 يآنان در حادثه هولناک منا به خانواده ها يان و خانواده هايبا قربان ير کل سازمان ملل، با ابراز همدرديدب« مون يبان ک»طبق گزارش ها 
ن حادثه را يز اين ييد و چند نفز از مقامات اروپايس، کاخ سفير انگلينخست وز« د کامرونيويد»ن حال يت گفت. در هميکشته شدگان تسل

 ت گفتند.يتسل

د قربان را جشن گرفته اند، خانواده شرکت کنندگان يکه مسلمانان جهان ع ين رابطه گفت در حاليکا در ايآمر يت مليامن يشورا يسخنگو
 ت گفت.ين حادثه را به مسلمانان تسليان ايخانواده قربان با يضمن ابراز همدرد يدر مراسم حج عزادار شده اند. و

کرد.  يسالمت يمجروحان حادثه منا آرزو يتر خود، برايدر صفحه توئ ياميبا انتشار پ ييس پارلمان اروپايرئ« ن شولتزيمارت»گر يد ياز سو
 بار ابراز تاسف کرد.ن حادثه مرگياز وقوع ا ياميپ يز طير خارجه آلمان نيوز« رين مايفرانک والتر اشتا»

دونالد »ن يان حادثه منا پرداخت. همچيبا محروحان و خانواده قربان يمشابه به همدرد يز در اقداميس نير انگلينخست وز« د کامرونيويد»
   ف کرد.ياز حجاج در مراسم حج را غمبار توص يادياروپا کشته شدن شمار ز يس شورايرئ« توسک

شدند.  يز زخمينفر ن ۲۰۰۰نفر کشته و  ۱۲۰۰ش از يرخ داد ب يت و قصور مقامات سعوديريه دنبال سوء مداست در حادثه منا که ب يگفتن
 نفر گزارش شده است. ۱۲۵ن حادثه يدر ا يرانيشمار کشته شدگان ا
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 :شد يار لبنان مدعيالد

 !فاجعه منا يماندن مقصر اصل يمخف يمامور برا ۲۸ يصدور حکم اعدام فور

 

 ۲۳:۱۱ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923690خبر:  ٔ  شناسه

 

مقصر حادثه منا را صادر کرده است تا بر  ينفر از عامالن و مسئوالن سعود ۲۸شد ملک سلمان دستور گردن زدن  يار لبنان مدعيروزنامه الد
  .سرپوش گذاشته شود« محمد بن سلمان» يعنيماجرا  ياصل

نفر  ۳۰۰۰ش از يشدن ب يدرخصوص حادثه منا که منجر به جان باختن و زخم يار لبنان با انتشار خبريروزنامه الد ،مهر يخبرگزاربه گزارش 
نفر از مسئوالن  ۲۸دستور گردن زدن « ملک سلمان»ام مسئول در دستگاه آل سعود اعالم کرد که ک مقياز حجاج مکه مکرمه شد به نقل از 

 ن حادثه را صادر کرده است.يا يسعود

 حکم فردا جمعه به اجرا گذاشته خواهد شد. نيد کرد اين تاکيهمچن يو 

 ش تاکنون بوده است.يسال پ ۵۲دثه در نوع خود از ن حاير در منا، بدترين منبع که خواست نامش فاش نشود اعالم کرد که حادثه اخيا

« منا»ن ين روزنامه، علت بروز فاجعه امروز در سرزميز صادر شده است که بنابر گزارش هميسلمان بن عبدالعز ياز سو ين دستور در حاليا
عبور حجاج در منا  يرهاياز مس يکياز  يدعهد سعوين ولير دفاع و جانشيوز« زيسلمان بن عبدالعز محمد بن»کاروان پر تعداد  يعبور ناگهان

 .کنند يريکرده و از انتشار گسترده آن جلوگ ين خبر را مخفيکنند ايتالش م ياست که مقامات سعود ين در حاليبوده است و ا

ن مراسم شرکت يم گرفت در اين است که هنگام ازدحام حجاج در منا، محمد بن سلمان تصميقت ايحق»ار در گزارش خود آورده است: يالد
ت شد و به مرکز منا يکردند وارد جمعيس که از همه طرف آن را اسکورت ميپل يروين ۱۵۰و  يارتش يروين ۲۰۰شامل  يکند، پس با کاروان

ان حجاج حاصل يم يديل شد تا بسرعت ازدحام شديه تبديبه جهت عکس حرکت اول ير و حتيين لحظه جهت حرکت حجاج تغيد. در ايرس
 «.شد

ق، يدق يابيچگونه ارزين سرعت و بدون هيآن هم به ا يتين امنياز مسئول يعده ا يرسد که صدور حکم اعدام برا ين اساس؛ به نظر ميبر ا 
 بوده است. يآقازاده پادشاه سعود يعنيفاجعه  يتنها با هدف سرپوش گذاشتن بر مقصر اصل

 باشد. يز ميروز گذشته ن ۱۸۰ يمن طيکشتار مردم مظلوم  يلعامل اص ير دفاع سعوديبه عنوان وز« محمد بن سلمان»است  يگفتن
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 سازمان حج و زيارت اعالم كرد؛

 يرانياشتباه در اعالم فوت دو نفر از زائران ا

 

 

 ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923694خبر:  ٔ  شناسه

 
  .ان کشته شدگان منعكس شده بود که اين دو نفر زنده هستندينام دو تن از زائران ايراني به اشتباه در م

روابط عمومي سازمان حج و زيارت اعالم كرد: در فهرست هاي منتشر شده قبلي، نام آقايان هوشنگ كردگار از  خبرگزاري مهر، به گزارش
به اشتباه جزو جان باختگان اين حادثه اعالم شده بود كه بدينوسيله خبر فوت اين دو زائر   ۱۲۰۱۲ر قزنفلي از كاروان و منصو ۱۳۰۷۷كاروان 

 .اين دو زائر در سالمتي به سر مي برند تكذيب و اعالم مي شود 
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 يرانيا ۱۱۸ ين آمار از تلفات حادثه منا/ اعالم اساميآخر

 

 

 ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۴مهر  ۲ه پنجشنب - 2923701خبر:  ٔ  شناسه

 
  

ه اند. ينفر از آنها مجهول الهو۶نفر است که ۱۳۱در حادثه منا  يرانيا ين آمار، تعداد کشته هايدر گفتگو با فارس گفت طبق آخر ياوحد
 .اعالم شده است يرانيکشته ا ۱۱۸ يتاکنون اسام
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 تل اسيجهان اسالم در کشور تعط يام عزايدر ا يهنر يه برنامه هايکل

 

 
 ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923706خبر:  ٔ  شناسه

  .صادر کرد يه اياطالع يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يدر مکه مکرمه، معاونت امور هنر يبه مناسبت فاجعه انسان

و  ياسالم يشدن صدها زائر از کشورها يدر مکه مکرمه و کشته و زخم يفاجعه انسان»ه آمده است: ين اطالعي، در امهر يخبرگزارزارش به گ
 .ل کرديرا به عزا تبد ياسالم  د بزرگين مسلمانان جهان را تلخ و عيريکام ش يرانيده ها زائر ا

 يکه از سو يعموم يام عزايدر سه روز ا يهنر يه برنامه هايجهان اسالم ، کل يبت عظماين مصيت ايمناسبت ضمن عرض تسلن يبه هم
 .باشد يل ميده است در سطح کشور تعطياعالم گرد يمقام معظم رهبر

 

 «يمعاونت امور هنر يروابط عموم
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 :ن منايبا اشاره به حادثه خون ياسفنان

 کند يريگيک روز وحشتناک است/ دادستان کل پيدر شدن هزار نفر کشته

 

 

 ۱۸:۵۰ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923624خبر:  ٔ  شناسه

 
د کرد: دادستان يک روز وحشتناک است، تاکيهزار زائر خانه خدا در کيباختن نکه جانيان ايمجلس با ب ييو قضا يون حقوقيسيکم يسخنگو

  .کند يريگيرا پ يرانيالعموم، حقوق زائران ايد به عنوان مدعيکل کشور با

هزار نفر از حجاج خانه خدا، با کيش از يختن ببان منا از جاني، با اشاره به حادثه امروز سرزمخبرنگار مهردر گفتگو با  ياسفنان يمحمدعل
ان مناسک حج اشاره يگذشته و در جر يهااز حوادث رخ داده در سال ييهان، به نمونهيفين شريآل سعود در اداره حرم يتيکفايب يادآوري

صورت گرفته،  يريتدبياسفانه به جهت بز متيرخ داد و در همان سال ن ۸۴است که در سال  ياکرد و اظهار داشت: حادثه امروز مشابه حادثه
 از زوار جان باختند. ياديجمع ز

د ادامه داشته باشد، اما ياهل سنت، وقوف در منا تا اذان مغرب روز دوازدهم با ين حادثه افزود: بر اساس اجتهادات سابق علمايح ايدر توض يو
جه يان بعد از اذان ظهر روز دوازدهم از منا به مکه بازگردند؛ در نتيعينند شتوانند ما يز ميفتوا داد که آنها ن يان سعودياز مفت يکيآن سال 
 يل شکسته شدن نرده هايجه به دليخروج از منا انجام شود و در نت يبرا ياديها باعث شد تا هجوم ز يت بازگشت توسط سعوديريعدم مد

 هزار زائر کشته شدند.کيمحافظ پل ها، حدود 

فتاوا مراسم را اجرا  يمخالف برخ يتا حد يگاه ير دادند و حتييجمرات را تغ ين بار نحوه رميها تاکنون چند يعودنکه سيان ايبا ب ياسفنان
 دات الزم در نظر گرفته شود.يد تمهيحجاج با يون نفريليم ۳ت حدود يرا شدن و اداره جمعيپذ يکرده اند، ادامه داد: برا

طبقه در عربستان و  ۱۵ک هتل يچند روز قبل در  يسوزبا اشاره به حادثه آتش يالماس يمجلس شورا ييو قضا يون حقوقيسيکم يسخنگو
 يدر کار بوده و عمد ين است که احتماال دستيح کرد: اعتقاد ما ايل در مسجدالحرام تصريز حادثه سقوط جرثقيجان باختن چند زائر و ن

 آن باز بوده است. يهاچيل در محل استقرار خود ثابت نبوده و پين دارد که جرثقيت از ايز حکايوجود داشته است و شواهد و قرائن ن

ز، کشتار ين حوادث نياز حجاج شد و مهمتر از همه ا يعرفات باعث جان باختن جمع يدر چادرها يسوزز، آتشين يگريافزود: در سال د يو
 رود. يادها نميچگاه از يبوده است که ه ۶۶حجاج در مرداد سال 

اقت اداره يو ل ييا توانايالرحمان ندارد وفيحفظ جان ض يبرا يا عزمي يدهد که دولت سعود ين حوادث نشان ميا د کرد: همهيتاک يو
واجبات حج هستند و شرعا امکان ترک اعمال در حالت  يالجرم در حال اجرا ياديت زيکه جمع يطيمناسک حج را ندارند؛ آن هم در شرا

حفظ جان حجاج در  يرا برا يطيد شرايخود با ييو ادعا ييال و کوپال کذايبا تمام  يدولت سعود يطين شراين در چنياحرام را ندارند. بنابرا
 ن مناسک حج فراهم کند.يح
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 ستيبروز حوادث در حج دور از انتظار ن يطين شرايمر است/در چنير آلزايبه شدت درگ يپادشاه سعود

مخصوصا در حج امسال که  يمطلق حکام سعود يتيکفايداشت: معتقدم باظهار  ياسالم يمجلس شورا ييو قضا يون حقوقيسيکم يسخنگو
توان انجام اعمال  ين پادشاه حتيدور از انتظار نباشد؛ ا ين حوادثيک پادشاه ناتوان زمام امور را به عهده گرفته، باعث شده است که بروز چني

 مر است.يآلزا يمارير بيخود را هم ندارد و به شدت درگ يشخص

بود که پس از  يهيگفت: بد يکار آمدن ملک سلمان در عربستان سعود يان رويبوجود آمده در جر يبا اشاره به تنش ها و نزاع ها ياسفنان
که  يدر زمان يار مشکوک بود و حتيرو و آمدن ملک سلمان بسينش نيکند؛ نحوه چ يمرگ ملک عبدهلل، اختالف در قدرت به شدت بروز م

 رو اختصاص دادند و سپس مرگ ملک عبداهلل را اعالم کردند.ينش نيچ يرا برا يبود، زمانا رفته يملک عبداهلل از دن

کار آمدن ملک سلمان درگرفته  يپس از رو يان حکام سعوديکه م ييها يتيط و با در نظر گرفتن نارضاين شرايح کرد: با توجه به ايتصر يو
آل  يتيکفايت و با بيبزنند تا در نها يو خرابکار يده اند، دست به کارشکنش يتيکه دچار نارضا يافراد يست که برخيد نيبع يلياست، خ

 ن حوادث رخ بدهد.يسعود در نظارت بر امور، ا

طبقه و حادثه امروز منا  ۱۵هتل  يسوزل در مسجدالحرام، آتشيسقوط جرثق يعنينکه سه اتفاق ناگوار ينده مجلس خاطرنشان کرد: اين نمايا
 باشد. يرعمديتواند غ ينم يلي، خک موسم حج رخ دهديدر 

 است يرانيحقوق زائران ا يريگيدادستان کل کشور موظف به پ

 ياسالم ير مکه توسط جمهوريحوادث اخ يفريو ک يحقوق يريگيوه پيدرباره ش ياسالم يمجلس شورا ييو قضا يون حقوقيسيکم يسخنگو
 کند.يدا ميحفظ جان حجاج پ يبرا يفين دولت تکاليکند، ا يمنعقد م يعودارت با دولت سيکه سازمان حج و ز يياظهار داشت: در قراردادها

ز مفاد يگر کشورها و نياز اتباع خود و د ياسالم يت دولت جمهوريمربوط به حما يز مقررات عمومين قرارداد و نيافزود: مطابق ا ياسفنان
ن يت ايد با جديران بايا ياسالم يداند، دولت جمهور يآنها م تين امنيرا مکلف به تام يرنده اتباع خارجيمنشور ملل متحد که دولت پذ

 کند. يريگيمساله را پ

العموم از دولت ينداشته باشند، مکلف است به عنوان مدع ياء دم جان باختگان درخواستياگر اول يز حتيد کرد: دادستان کل کشور نيتاک يو
 ر جبران حادثه رخ داده شود.يگيعربستان پ

 يسازمان کنفرانس اسالم يل جلسه اضطراريک روز وحشتناک است/ لزوم تشکيار زائر در ک هزيکشته شدن 

ار يک روز بسيهزار زائر در کيش از يشود، گفت: کشته شدن ب يريگين ابعاد پيد فراتر از اين حادثه باينکه ايد بر اينده مجلس با تاکين نمايا
در  يدولت سعود يتيکفا يک قطعنامه، بيل دهد و با يتشک يو فور يلسه اضطرارک جيد يبا يوحشتناک است؛ لذا سازمان کنفرانس اسالم

ن سازمان و متشکل از يات منتخب از ايک هيام حج ين و حفظ سالمت و جان زائران خانه خدا را اعالم و مقرر کند که در ايفين شرياداره حرم
 تکرار نشود. ين اتفاقاتيامور نظارت کنند تا چنبه عربستان اعزام شوند و بر اداره  ياسالم يران ارشد کشورهايمد

  



 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   15

 

 

 نفر است ۱۰۵۰ش از ي: شمار کشته شدگان حادثه منا بيس سعوديوبالگ نو

 

 ۱۹:۰۷ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923635خبر:  ٔ  شناسه

 
گاه، تعداد کشته شدگان حادثه تر خود به نقل منابع آييدر صفحه تو يو افشاگر مسائل پشت پرده خاندان سعود يس سعوديمجتهد وبالگ نو
 .نفر اعالم کرد ۱۳۰۰ش از ينفر و مجروحان را ب ۱۰۵۰ش از يامروز در منا را ب
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 دارد يت حج عربستان مشکل اساسيريه: مديترک ينيس امور ديير

 

 ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923637خبر:  ٔ  شناسه

 

ن ينشست ب يجمرات در منا، خواستار برگزار يه امروز رميه، ضمن ابراز تاسف از حاديترک ينيس امور دييالعام، محمد قورماز ر يبه گزارش را
 .ن امور حج شديدر خصوص تام يبررس يبرا يالملل
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 :ان اعالم کرديرعبداللهيام

 د پاسخگو باشديات حادثه امروز منا/ دولت عربستان بايجزئ

 

 ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923638خبر:  ٔ  شناسه

 
و  ياسالم يد نسبت به جمهوريعربستان با :ات حادثه امروز منا گفتيجزئ ير امور خارجه کشورمان با اشاره به برخيوز يقايو آفر يمعاون عرب

  .اند، پاسخگو باشدحج آرام نبوده ير به برگزارکه امسال قاد ييگر کشورهايد

ابعاد حادثه  يريگيل ستاد پيما با اشاره به تشکيبا شبکه خبر س يش در ارتباط تلفنيپ يقيان دقايرعبداللهين امي، حسخبرنگار مهربه گزارش 
اند و دهين حادثه به شهادت رسيکه در ا يت افرادين وضعييس جمهور اظهار داشت: تعيدستور رئامروز منا در وزارت امور خارجه کشورمان به 

 .ن ستاد استيز انتقال مجروحان در دستور کار اين

ن ستاد ير دستگاه ها در اير( و سايران ايران)ايا ياسالم يجمهور ييمايران ارشد وزارت بهداشت و درمان، هالل احمر، هواپيافزود: مد يو
 ل شده است.يتشک يرانيه و سرپرست حجاج ايفق ينده وليعسگر، نما ياالسالم قاضت حجتيريز در منا با مديحضور دارند و مشابه آن ن

ن حادثه عنوان کرد: وزارت بهداشت، درمان و يت ايريمد يبرا ياسالم يجمهور يد بر آمادگير امور خارجه با تاکيوز يقايو آفر يمعاون عرب
هستند  ياسالم يجمهور يخود داده است؛ مجروحان حادثه در حال انتقال به مراکز درمان يهامارستانيباش الزم را به بآماده يآموزش پزشک
 شده است. ينيبشيبه مجروحان پ يدگيرس يبرا يخوب يو کادر درمان

شدن  يده است تا به محض سپريشير الزم را انديدابر تيارانيرعامل ايز، مديحادثه ن يکر شهدايانتقال پ يان خاطرنشان کرد: برايرعبداللهيام
 ابد.يبه کشور انتقال  يشهدا با پرواز اختصاص يکرهاين فرصت ممکن پي، در اوليشدن مراحل کنسول ياجساد و ط ييشناسا يبات قانونيترت

ستان در تهران به وزارت امور خارجه ح داد: امروز کاردار سفارت عربين حادثه توضيدر ا يت دولت عربستان سعوديبا اشاره به مسئول يو
ابالغ شد و در  يعربستان رسما به و يياجرا يهاران نسبت به عملکرد نامناسب دستگاهيا ياسالم يد جمهورياحضار شد و مراتب اعتراض شد

 مجروحان اقدام کند. يباختگان و مداوات جانين وضعييد شد که دولت عربستان به صورت مسئوالنه و با سرعت نسبت به تعين حال تاکيع

 نقطه منا شد ۳باعث بروز حادثه در  ابان،يخ ۲بستن 

ن ستاد در يل شده به طور مستمر کار خود را دنبال خواهد کرد، اذعان کرد: اينکه ستاد تشکيان اير امور خارجه با بيوز يقايو آفر يمعاون عرب
کند و معاون اول محترم  ياعالم م يها و اقدامات خود را به ويبندمعس جمهور است و جي، معاون اول رئيريجهانگ يتماس مستمر با آقا

 ت قرار داده است.يد و حمايرا که الزم باشد مورد تاک يز به طور کامل هر اقداميس جمهور نيرئ
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ه امروز منا شده است، زائران باعث بروز حادث ينظم يکه گفته بود ب ير امور خارجه عربستان سعوديوز يان در واکنش به ادعايرعبداللهيام
ابان، يخ ۲جمرات و بستن  يرم يحرکت به سو يدرست برا يرهاين مسييل عدم تعياست، به دل يحاک يافتيدر يح کرد: اطالعات فنيتصر

 اند.و عمدتا حجاج مرد حضور داشته يرانين نقاط حجاج اياز ا يکيوسته که در ينقطه منا به وقوع پ ۳حادثه امروز در 

شدگان و مجروحان خود از کشته ييز با آمار بااليه و پاکستان نيه، ترکيجريل نياز قب ياسالم يگر کشورهايد: البته حجاج داضافه کر يو
 مواجه هستند.

 يمرتبط با مراسم رم يياجرا يهات دستگاهيريما روشن است که سوءمد يد کرد: به طور قطع براير امور خارجه تاکيوز يقايو آفر يمعاون عرب
که امسال  ييگر کشورهايران و ديا ياسالم يد نسبت به جمهورياست که دولت عربستان با يعين حادثه تلخ شده و طبيت باعث بروز اجمرا

 اند، پاسخگو باشد.من نبودهيک حج آرام و اي يقادر به برگزار

  



 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   19

 

 

 :نماينده ولي فقيه در سازمان حج و زيارت

 دهند ينم يکمک رسان يابراايران ر يامداد يسعوديهااجازه حضور نيروها

 

 

 ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923650خبر:  ٔ  شناسه

 
ي اجازه حضور نيروهاي امدادي ايران را نماينده ولي فقيه در سازمان حج و زيارت ضمن اعتراض شديد به دولت عربستان گفت: سعوديها حت

  .براي کمک رساني به مجروحان نمي دهند

،نماينده ولي فقيه در سازمان حج و زيارت ضمن اعتراض شديد به دولت عربستان گفت: سعوديها حتي اجازه حضور  مهر يخبرگزاربه گزارش 
را براي کمک رساني به مجروحان نمي دهند اين چه شيوه برخوردي است که مقامات عربستان در دستور کار قرار داده نيروهاي امدادي ايران 

 اند؟

 حجت االسالم و المسلمين قاضي عسگر در مصاحبه با صدا و سيما ضمن تسليت به خانواده هاي داغدار گفت: حادثه مرگبار امروز منا در تاريخ
حادثه موجب شد که همه زحمات مسئوالن حج ايراني که به دنبال برقراري امنيت در مراسم حج امسال بودند حج بي سابقه است و اين 

 .خدشه دار شود و مسئوليت آن مستقيما بر عهده عربستان سعودي است

 .وي همچنين تصريح کرد : مقامات سعودي حتي اجازه نمي دهند که جنازه هاي جانباختگان را تحويل بگيريم
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 :ام رهبر معظم انقالبيپ

 يعموم يروز عزا ۳ست عامل فاجعه منا بود/ يت غلط و اقدامات ناشايريمد

 

 

 ۲۱:۰۰ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923656خبر:  ٔ  شناسه

 
ت غلط و اقدامات يريد کردند: مديدر کشور تاک يعموم ين منا ضمن اعالم سه روز عزايفاجعه مرگبار امروز در سرزم يپرهبر معظم انقالب در

  .د از نظر دور بماندين فاجعه بوده نبايست که عامل ايناشا

بت بار امروز در يفاجعه مص يدرپ يت اهلل خامنه ايتر رهبر معظم انقالب، حضرت آدف يگاه اطالع رساني، به نقل از پامهر يخبرگزاربه گزارش 
ن حادثه يدگان ايبت ديبا مص يضمن ابراز همدرد ياميجان خود را از دست دادند با صدور پ يهمانان الهياز م يريمنا که در آن جمع کث

رفته و به لوازم و ين حادثه تلخ پذين خود را در ايت سنگيظف است مسئولمو يد کردند: دولت سعوديت به بازماندگان آنان تأکياندهبار و تسل
 .د از نظر دور بمانديز نباين فاجعه بوده است نيکه عامل ا يسته ايت غلط و اقدامات ناشايرينکه مديحق و انصاف عمل کند، ضمن ا يقاعده 

 

 .اعالم کردند يعموم ين در کشور سه روز عزايشان همچنيا

 

 

 :ر استيبه شرح ز يرهبر معظم انقالب اسالمام يمتن پ

 

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

 ه راجعونيانا هلل و انا ال

 

بزرگ در  يگوناگون، اندوه ياهلل از کشورهايالرحمان و مومناِن مهاجر الوفياز ض يريبار امروز در منا که در آن جمع کثبتيمص يفاجعه 
 .ا کرده استد آنان را عزيد آورده و عيجهان اسالم پد

 .اندآنان نشسته يگزار خود بودند، اکنون به عزازان حجيز دهها خانواده که مشتاقانه در انتظار عزيز ما نيهن عزيدر م

ه و آله( و ياهلل عل ين حادثه اندوهبار را به روح مطهر حضرت رسول اعظم )صليدگان، ايدبتيبا مص يسرشار از غم و همدرد ينجانب با قلبيا
است، و به همه بازماندگان و عزاداران در سراسر  ياصل يعزاالزمان )اروحنا فداه( که صاحباهلل االعظم حضرت صاحب يت مقدس ولبه ساح

 يش و شفايهمانان گرامين ميا يم و شکور را برايکنم و رحمت خاصه خداوند غفور و رحيت عرض ميز تسليران عزيژه در ايجهان اسالم به و
 :شوميادآور ميم و ينمايو مجروحان را از درگاه عطوفتش مسألت م دگانيدبيعاجل آس
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باختگان و معالجه مجروحان و اعزام به کشور و جان ييخود در شناسا يفرسانجانب و سازمان حج تالش طاقتيا يندگيمسئوالن نما .۱
 .دارند به آنان کمک کنند ييکه توانا يانع را که سراسر امروز بدان مشغول بودند همچنان ادامه دهند و همه کسيسر يخبررسان

 .را به انجام رسانند ياسالم يم دهند و حق برادريز تعميگر کشورها نيهر گونه کمک ممکن را به حجاج د .۲

 

حق و انصاف عمل کند.  يرفته و به لوازم آن به قاعدهيتلخ پذ ين حادثهين خود را در ايت سنگيموظف است مسئول يدولت سعود .۳
 .د از نظر دور بماندين فاجعه بوده نبايسته که عامل ايت غلط و اقدامات ناشايريمد

 

درکه الموت فقد ياهلل و رسوله ثم  يته مهاجرا اليخرج من بيو من »اند که: قرآن ين کالم نورانين حادثه انشااهلل مشمول ايباختگان اجان .۴
و پس از ساعات پربرکت عرفات و مشعر و در حال  ياست. آنان پس از طواف و سع يبزرگ يبازماندگان، تسال ين برايا« اهلل يوقع اجره عل

 .تنديژه احدياند، و انشااهلل مورد لطف و رحمت ودار معبود شتافتهيانجام مناسک حج به د

 

 .کنميدر کشور اعالم م يعموم يت دوباره به عزادارن، سه روز عزاينجانب با تسليا

 

 نيصالحعباد اهلل ال يوالسالم عل

 ياخامنه يد عليس

 صد و نود و چهاريکهزار و سيدوم مهر 
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 ر خارجه آلمان از حادثه منا ابراز تاسف کرديوز

 

 ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923660خبر:  ٔ  شناسه

 
 .منا ابراز تاسف کرد نفر از زائران خانه خدا در ۲۵۰۰ر خارجه آلمان از کشته و مجروح شدن حدود يوز« رين مايفرانک والتر اشتا»
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 د کرديتاک يه ايانيب ير ارشاد طيوز

 فاجعه منا تا روشن شدن ابعاد موضوع توسط دولت يريگيپ

 

 

 ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923663خبر:  ٔ  شناسه

 
 يجانباختگان، برا يت به خانواده هاين منا، ضمن تسليبه مناسبت فاجعه خونبار سرزم يه ايانيبا صدور ب ير فرهنگ و ارشاد اسالميوز

  .عاجل مسالت کرد ين حادثه اسفبار از خداوند متعال شفايمصدومان ا

 ر است:يه به شرح زيانين بيکامل ا، متن مهر يخبرگزاربه گزارش 

 ه راجعونيإنا هلل وإنا إل»

، خانواده يشگاه مقام معظم رهبريبه پ ين وحيزمان را در سرزميت الحرام و هموطنان عزياز زائران ب يريفاجعه خونبار جانباختن جمع کث
 عاجل مسالت دارم. ياسفبار از خداوند متعال شفا ن حادثهيمصدومان ا يم و برايگو يت ميران تسليمعظم جانباختگان و ملت بزرگ ا يها

کر دهها نفر از جانباختگان همچنان در يپ يماموران دولت عربستان سعود يل عدم همکارياست که به دل يحاک ين وحيده از سرزمياخبار رس
ماموران  يهستند ول يدگيدر انتظار رس يمارستان ها و مراکز درمانين مانده و صدها نفر از مجروحان حادثه در بيزم ين منا بر رويسرزم

 کنند. يم يريت آنان جلوگيبه وضع يدگيدولت عربستان از رس

ن حادثه خونبار که موجب جانباختن يما به عهده دولت عربستان بوده و در ايمستق يت حفظ جان حجاج و زائران حرم الهياست مسئول يهيبد
د دولت آن کشور موظف است هر چه يهزار نفر گرد ۲۰۰۰ش از يدن بيب ديو آس يف اسالممختل يت اهلل الحرام از کشورهايصدها نفر زائر ب

جان باختگان از خداوند  يه خانواده هايکل يزان و درمان مجروحان فراهم سازد. براين عزيکر ايپ يجمع آور يالت الزم را برايع تر تسهيسر
 ل مسالت دارم.يمتعال صبر و اجر جز

 «د.ينما يريگيت پين فاجعه اسف بار موضوع را با جديداند تا روشن شدن ابعاد مختلف ا يفه خود ميران وظيا ياسالم يدولت جمهور
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 يپزشک يم هايت يرش مجروحان حادثه منا/ آمادگيپذ يران برايا يآمادگ

 

 

 ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923608خبر:  ٔ  شناسه

 
از کشور به عربستان در صورت  يز اعزام گروه پزشکين حادثه و نيرش مجروحان ايپذ يکشور برا يوزارت بهداشت از اعالم آمادگ يسخنگو

  .از خبر دادين

از زائران  يضمن ابراز تاسف از حادثه دلخراش امروز منا و جان باختن و مجروح شدن تعداد يرچيرج حريکتر ا، دمهر يخبرگزاربه گزارش 
ن يکشور در هم يمارستان هاي، ب وجود دارد يکاف ين حادثه در کشور آمادگيرش مجروحان اين انجام مناسک اظهار داشت: جهت پذيح

آنان خواهند  يتخصص يبه مداوا يدرمان يم هايصورت اعزام مجروحان در اسرع وقت تبرند و در  يراستا در آماده باش کامل به سر م
 .پرداخت

 ين راستا سازماندهيدر ا ييم هاياز خبر داد و گفت: تياعزام به عربستان در صورت ن يکشور برا يپزشک يم هاين از آماده شدن تيهمچن يو
 .از اعزام خواهند شديشده اند که در صورت ن

د کرد: يزائران ابراز تاسف کرد و تاک ين حادثه دلخراش برايت در عربستان و بروز اينظم و امن يان از عدم برقرارين در پايچنهم يرچيحر
 .غ نخواهد کرديدر يچ کوششيمتخصص از ه يدرمان يم هايا اعزام تيکمک به مجروحان در صورت اعزام به کشور و  يوزارت بهداشت برا
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 :رتايس سازمان حج و زيرئ

 ن مانده استيزم يرو ياديز يهاجنازه

 

 ۱۷:۱۸ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923609خبر:  ٔ  شناسه

 
  

 يهاگذرد، هنوز جنازهينکه حدود هشت ساعت از بروز حادثه ميد اگفت: با وجو يارت با انتقاد از کارگزاران عربستانيس سازمان حج و زيرئ
  .ن مانده استيزم يرو ياريبس

ن اخبار از حادثه مکه گفت: متاسفانه بعد از گذشت حدود يح آخريارت در تشريس سازمان حج و زي، رئيد اوحدي، سعخبرنگار مهربه گزارش 
 دهد. يرا نشان م يمسئوالن عربستان يريتدب ين بين مانده است و ايزم يرو ياديز ين حادثه هنوز جنازه هاياز ا ساعت ۸

ن يشوند. تعداد کشته شدگان ا يها اضافه ممارستانين حادثه است و همچنان مجروحان به بيمارستان ها مملو از مجروحان ايافزود: ب يو
 افته است.يش يزاش از هزار نفر افيز به بيحادثه ن

نفر از عوامل امداد و بهداشت کشورمان در  ۲۰۰ح کرد: حدود يانتقال مجروحان تصر يبرا يرانيا يپزشک يت گروه هايبا اشاره به فعال ياوحد
 رد.يگ يصورت م يت در جمرات تردد آمبوالنس به سختيل انبوه جمعيمحل حادثه حضور دارند، اما متاسفانه به دل

 ۶۰شده اند و  ييشناسا يرانيا يفوت ۴۷اظهار کرد: تاکنون  يرانين اخبار کشته و مجروح شدگان ايارت با اشاره به آخريو ز س سازمان حجيرئ
 شان خوب است. يم که حال عموميمجروح دار

در منا و مکه منتقل  ينرايا يمارستان هايالزم را دارند تا مجروحان را به ب يمختلف نظارت ها يمارستان هايد کرد: عوامل ما در بيتاک يو
 م.يکن

است که  ياريبس يما از جنازه ها يت مجروحان قابل کنترل است، اما نگرانيح داد: در حال حاضر وضعيت مجروحان توضيدرباره وضع ياوحد
 ن مانده است.يزم يرو

م، به ييک بگويد قربان به همه تبريکه در روز عنيا يبار بود و ما به جاار تاسفين حادثه بسيارت ادامه داد: متاسفانه ايس سازمان حج و زيرئ
 م.ييگو يت ميکارگزاران حج شدند، تسل يريتدبيب يا که قربانيان و زائران سراسر دنيقربان

 رخ داده است. يکارگزاران عربستان يريتدبيد به زائران و بيل ازدحام شديجمرات در دو نقطه به دل ير رمين حادثه در مسياست، ا يگفتن
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 :س جمهورياون اول رئمع

 ف خود عمل کنديحفاظت از جان حجاج برعهده عربستان است/آل سعود به وظا

 

 

 ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923604خبر:  ٔ  شناسه

 
ف خود عمل يد به وظاياست که با يت و حفاظت از جان حجاج بر عهده دولت عربستان سعوديت امني: مسئولس جمهور گفتيمعاون اول رئ

  .ن امر متوجه دولت عربستان خواهد بوديبه ا يتوجه يکند و عواقب هرگونه اهمال و ب

ن منا که متأسفانه منجر به کشته يجمهور به محض اطالع از حادثه ناگوار سرزمسيل رئمعاون او يري، اسحاق جهانگمهر يخبرگزاربه گزارش 
سازمان س ي، رئيرانيه و سرپرست حجاج ايفق ينده وليبا نما يز شد ضمن تماس فوريت اهلل الحرام نيب يرانياز حجاج ا يشدن تعداد يو زخم

به وضع  يفور يدگيامکانات جهت رس يتمام يريگيپ يدستور الزم را برا يران در عربستان سعوديا ياسالم ير جمهوريارت و سفيحج و ز
 .ن حادثه را صادر کرديا يرانيدگان ايب ديجانباختگان و آس

د به ياست که با يت اهلل الحرام بر عهده دولت عربستان سعوديت و حفاظت از جان حجاج بيت امنيد کرد: مسئولين تماس تاکيدر ا يو
 .ن امر متوجه دولت عربستان خواهد بوديبه ا يتوجه يو عواقب هرگونه اهمال و بف خود عمل کند يوظا

 يالزم و امداد رسان يها يع در انجام هماهنگيتسر يژه در وزارت امور خارجه برايو يستاد يل فورين ضمن دستور تشکيهمچن يريجهانگ
به  يرانيزائران ا يخانواده ها يرفع نگران ين خصوص را برايفته در اجه اقدامات صورت گريربط خواست در اسرع وقت نتيموثرتر، از مسئوالن ذ

 .ران برساننديف و صبور اياطالع ملت شر
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 چه قرار داده انديق که جان انسان ها را بازيناال يحاکمان

 

 

 ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923600خبر:  ٔ  شناسه

 
ت مراسم يرياقت مديان کرد و نشان داد که آنها ليرا نما يت شاهزادگان منفعت طلب سعوديريش از قبل سوء مدين منا بيحادثه امروز سرزم

  .م حج را ندارنديعظ

ت اهلل ياز وجود زئران ب يشوند اما آل سعود که درآمد سرشار يم ين وحيانجام مناسک حج رهسپار سرزم يبرا ياديهمه ساله مشتاقان ز
 اورده است.يبه عمل ن يضه الهين فريعمل به تعهدات خود متناسب با حجم ا يدر راستا يزند تاکنون اقدام يب ميالحرام به ج

 ياسيرا با موضوعات س ينيه دين فرضيکنند در واقع ا يجاد ميکشورها ا يه برخيکه درباره سهم ييها يها عالوه بر کارشکن يسعود
گر يد ي، در عمل اوضاع به گونه اياسيضه از مسائل سين فرين کشور درباره جدا بودن ايا يمسئوالن مذهب يخته اند و به رغم ادعاهايدرآم

 است.

کا يها با چراغ سبز آمر يعودس يم که زمانيشو يم متوجه مييران نمايا يانقالب اسالم يروزيژه پس از پيت حج به ويبه وضع ياگر مرور
ز هر گاه عمره گذاران و ين را ندادند و پس از آن نيدند و اجازه مراسم برائت از مشرکيرا در دهه شصت به خاک و خون کش يرانيزائران ا

غ نکرده اند از يدر يرانيت زائران اينه اذيدر زم يچ اقداميشوند، از ه يت روبرو ميشوند با انواع آزار و اذ يکه رهسپار عربستان م يافراد
 مورد گرفته تا تمسخر و اهانت و .. يها ب يبازرس

و  يرانيا يحاج ۲۷۵چون شهادت  يمنجر شده است. حوادث ياديشدن شمار ز ين مدت رخ داده است به جان باختن و زخميکه در ا يحوادث
به مسجد الحرام در  يدر تونل منته يحاج ۱۴۲۶ ، کشته شدنيسعود يتيامن يروهايتوسط ن ۱۹۸۷گر در سال ينفر د ۴۰۲شدن  يزخم

نفر  ۱۵۰۰شدن  ينفر و زخم ۳۴۰کشته شدن ،۱۹۹۴پل جمرات بر اثر ازدحام در سال  ينفر رو ۲۷۰براثر ازدحام، کشته شدن  ۱۹۹۰سال 
جمرات، مرگ  ياسم رمت در مريبراثر موج جمع ۱۹۹۸گر در سال يتن د ۱۸۰، کشته شدن ۱۹۹۷در سال  يها در منمهيخ يآتش سوز يدرپ

نفر در  ۳۶۳ن مرگ يسقوط هتل در مکه و همچن يتن در پ ۷۶و مرگ  ۲۰۰۴جمرات  يگر در مراسم رميتن د ۲۴۴شدن  ينفر و زخم ۲۵۱
 ن در موسم حج هستند.ياز حوادث خون ييهانمونه يجمرات همگ يهمان سال بازهم در مراسم رم

ژه در يکشورها به و يت خود در برخياستمداران مورد حمايه به سيسعود عالوه بر دادن سهمرا آل يشود ز ين جا ختم نمياما موضوع به هم
حج را خدشه دار کرده  يو روحان يمن در واقع ُبعد مذهبيه تحت تسلط بشار اسد و يکشورها مانند سور يعراق و ممانعت از ورود زائران برخ

 اند.

شده اند اجازه ورود به عربستان داده  يمعرف يائتالف موسوم به مخالفان سور يه از سوک ييها يها به طور مثال امسال فقط به سور يسعود
شود که در  يم ييها يمنيه اجازه نداده اند همانگونه که مانع از ورود يگر مناطق تحت سلطه نظام سورياز دمشق و د يچ سوريو به ه
 حضور دارند. يد ربه منصور هادطرفداران عب يعنير از مناطق وابسته به مزدوران خود يغ يمناطق
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به امور حج ندارند و  يها اهتمام يرخ داد که نشان داد سعود يضه حج امسال حوادثيت فرير با اصل معنويمغا ين رفتارهاياما در کنار ا
 ين حادثه معرفياشدند که ابتدا تندباد عامل  يکشته و زخم يقبل رخ داد شمار يل که چنديستند.در حادثه سقوط جرثقير نيت پذيمسئول

 بود. يگريگواه موضوعات د يقات بعديشد اما تحق

ل عمل يشرکِت سازنده جرثق يه هايمانکار توسعه حرم بر خالف توصياز آن است که شرکِت پ يقاِت صورت گرفته درباره حادثه حاکيتحق 
ن ييا هنگام بروز تندباد، پايشود و  يآن استفاده نم که از يل در مواقعيجرثق ياصل يه کرده بود بازويل توصيکرده است. شرکت سازنده جرثق

 ، باز ماندِن آن اشتباه است.يطين شرايرا در چنيآورده شود.ز

ن حادثه يکه در ا ياز عناصر يکينکرد.  يل بودند، اشاره اين دخين حادثه خونيا يريکه در شکل گ يگريق به عناصر ديته تحقيگزارش کم
 ن است.يفين شريتوسعه حرم يشاهزاده ها بر قرارداد طرح ها يرگيو چ يل بود، فساد اداريدخ

را از اطراف  يل ها و مصالح ساختمانيدن جرثقيمختلف در خصوص برچ يطرف ها يه هايتوص يسعود يمنابع آگاه فاش کردند شاهزاده ها
 ييو درآمدزا يه گذاريسرما يبرا يبه عاملن منطقه يل شدن ايتوسعه حرم مکه، از تبد يکارشناسان طرح ها يده گرفتند. برخيحرم مکه ناد

 شاهزادگان خبر دادند.

ش فاش کرده بود که "محمد يکند است.مجتهد چند هفته پ يآل سعود را فاش م يکه همواره اسرار پنهان ين مدعا مطالب مجتهد فرديگواه ا
ت شده اند( را کنار بزند و يفعال ممنوع الفعال که يکوشد شرکت بن الدن)همان شرکت يم —عهدين وليپسر پادشاه و جانش --بن سلمان" 

د قربان رخ داد يکه امروز در ع يگريحادثه دلخراش د رد.ينه منوره را به دست گين در مکه و مديفين شريتوسعه حرم يطرح ها يامور تمام
شده اند  يگر زخمياخته و صدها نفر دش از صدها نفر جان بين حادثه که تاکنون بيان ساخت.در ايت آل سعود را نمايش از قبل عدم کفايب

عبور  يها برا يسعود يکه از سو يابانيانجام مناسک رجم جمرات در حال حرکت بودند که به ناگاه در دو خ يرخ داد که زائران برا يهنگام
 دند.ش يگر زخميد يجان باختند و شمار ياديکردند و به علت ازدحام شمار ز يگر تالقيکديده شده است با يآنها کش

مناسک شان  يبه ادا يد بدون هرگونه ترس و نگرانيون ها نفر از حجاج خانه خداست که بايلياست ومحل تردد م يحرم امن اله يحرم مک
ن تحت نظر يفين شريواگذار کند تا امور حج و حرم ياسالم يد اداره امور حج را به کشورهاينکند، با ين کاريبپردازند. اگر عربستان، چن

 جاه طلب و مال دوست اداره شود. يشاهزاده ها يو به دور از منافع شخص ياسالم يمکارسازمان ه

ستها يونيز مانند صهينه حج نيکنند در زم يت ميست خود تبعيونياز اربابان صه يگر مانند کودک ُکشيها همانطور که در موضوعات د يسعود
 ياست هاير با سيمغا يان کشورهايها مانع از ورود حاج يشوند و سعود يم يالقصرا آنها مانع از ورود نمازگزاران به مسجد ايکنند ز يعمل م

 شود. يدگيمطرح و رس ياسالم ين کشورهايق اجماع بيد از طرياست و با يالمللنيک بحث بيشوند. موضوع حج  يم يخود به حرم امن اله

دهند.  يانجام نم يکه در عمل اقدام يکنند در حال يفاده مخود در جهان اسالم سوء است يه هايم پايتحک يحج برا يها از فضا يسعود
ن مراسم مهم را که يت ايريچ وجه توان مديش از مراسم حج عمال نشان داده که به هيهاء استفادهها و سويعربستان با وجود تمام بهره بردار

ن حجم يدر ا ييهانقاط جهان مراسم يهرساله در اقص است که ين درحالياست، را ندارد و ا يبزرگ انسان ييو گردهما ينماد وحدت اسالم
 شود.يبرگزار م

 ت به مراسم حج باز گردد.يرند تا امنيکنترل امور حج را از دست آل سعود بگ يو اسالم يحقوق بشر يده است که سازمان هايوقت آن فرا رس
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 :مجلس يون اجتماعيسيعضو کم

 از دست داده است خود را ين الملليو ب يعربستان اعتبار داخل

 

 ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923599خبر:  ٔ  شناسه

 
ها را به يسعود يالمللنيو ب يداخلکه در حج امسال رخ داد، اعتبار  يمجلس گفت: دو اتفاق ناگوار يون اجتماعيسي، عضو کميضرغام صادق

  .ر سوال برده استيطور کامل ز

و  ين وحياست که مسلمانان جهان در سرزم ي، اظهار داشت: مناسک حج فرصتخبرنگار مهرمجلس در گفتگو با  يون اجتماعيسيعضو کم
باشند  يطيت در شراين است که افراد از لحاظ امنيز ايند. مقدمه آن نيآ يدن به کمال گرد هم ميو رس يو امور معنو ينيانجام فرائض د يبرا

دات، ين نوع تمهيترييگر ابتدايد ين و از سويافزود: مهمتر يو .ن سفر در نظر گرفته شده است، برسنديکه در خالل ا يبه اهداف يکه به راحت
 است. يو جسمان يکيزيه فياول يهااز جمله حفاظت يت جانيامن

رقابل اغماض و دفاع است، ين مدت کوتاه دو حادثه که غيادامه داد: متاسفانه در خالل ا ياسالم يمجلس شورا يون اجتماعيسين عضو کميا
م در ن دو حادثه مرديد کرد: متاسفانه در ايتاک يصادق ست.ين را دارد، اصال قابل گذشت نيفين شريحرم يه خادميکه داع يآن هم در کشور

 کند. يپوشتواند از آنها چشم ينم يروبرو شدند که کس يخود با حوادث ين ساعات زندگيتريمعنو

دهد که نه تنها اهمال کردند بلکه  يها را نشان م يسعود يتيمسئول ين دو حادثه، بياضافه کرد: ا ياسالم ينده مجلس نهم شوراين نمايا
گر يح کرد: حضور گردشگران و زائران در کشور ديمجلس تصر يون اجتماعيسيعضو کم اشند.د پاسخگو بين حوادث بودند و بايا يمقصر اصل

کنند. حال  يدا ميژه به آن کشور پيو يفتد، همه کشورها نگاهيا زائر بيست يک توري يبرا يکند که اگر اتفاق يجاد ميآن کشور ا يبرا يتعهد
 ثه دردناک پاسخگو باشد.ن دو حاديتواند در برابر ا يدانم عربستان چگونه م ينم

 ياعتبار يمن باعث بين کشور به يز گفت: اقدامات عربستان و تعرض اين الملل نيها در عرصه ب ياشتباه سعود ياست هايبا اشاره به س يو
ت را در يامن يارگر امکان ارائه خدمات و برقريکند و از طرف د يمن حمله ميک طرف به ين کشور از يشده است. ا ين الملليآنها در جامعه ب

خود را از  ياعتبار جهان يالمللنيب ين اتفاقات باعث شده عربستان چه در داخل و چه در فضايا يادامه داد: هر دو يصادق کشور خود ندارد.
 دست بدهد.

 يصادق م.ين حوادث هستيا اظهار کرد: طبعا ما در داخل انتظارمان برخورد قاطعانه و توأم با استدالل با عامالن يون اجتماعيسين عضو کميا
آنها دفاع کنند و  ين دو رخداد و خانواده هايدگان ايژه حادثه ديگوناگون از حقوق ملت به و يد از کانال هايبا ييد کرد: مسئوالن اجرايتاک

 ن دفاع است.يز معطوف به همينگاه ما ن
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 ينفر متوف ۷۱۷منا/  ين آمار از حادثه صحرايآخر
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 ۷۱۷منا به  يدر حادثه امروز صحرا يان متوفياعالم کرد: شمار حاج يسعود يبه نقل از رسانه ها يفور يش در خبريپ يشبکه العالم لحظات

  .دينفر رس ۸۶۳ها به  ينفر و تعداد زخم
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 و صدها مجروح در منا يحاج ۱۰۰۰ش ازيکشته شدن ب

 

۱۳۹۴-۰۷-۰۲ ۱۶:۲۹ 
 
 

ن حادثه يدر ا يرانيزائر ا ۴۳شدند که  يگر زخميتن د ۱۰۰۰نفر از حجاج کشته و حدود  ۷۱۷ن منا، تاکنون يت در سرزميازدحام جمع يدر پ
 .اندز مجروح شدهين يرانيا ۶۰ش از يکشته و ب
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 قت پور در گفتگو با مهر خواستار شد؛يحق

 م شوداب جهان اسالم به عربستان اعزايقت يات حقيه
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اب يقتيات حقيعزام هن، خواستار ايفين شريدولت عربستان در اداره حرم ياقتيل يد بر بيمجلس با تاک يت مليون امنيسيس کميب رئينا

  .حوادث حج امسال شد يبررس يجهان اسالم به عربستان برا

الحرام در ادامه اهللتياز حجاج ب ياديشدن جمع ز ي، با اشاره به حادثه امروز منا و کشته و زخمخبرنگار مهرپور در گفتگو با قتيمنصور حق
ن ين امکان مقدسه و حرمياقت و عرضه اداره ايدهد که دولت عربستان لين حوادث نشان ميعربستان، اظهار داشت: تکرار ا ر دريحوادث اخ

 ن را ندارد.يفيشر

ن است که در ين اقدام اين راستا بهتريم و در اين اماکن مقدسه باشيت جهان اسالم در ايريمد يبرا يديد به فکر راه چاره جديافزود: با يو
 جه کند.يو اعالم نت ين اتفاقات را بررسياب در سطح جهان اسالم به عربستان اعزام شود تا ابعاد ايقتيات حقيک هينخست،  گام

بودن  يرعمديا غي يمانند عمد ييهاح کرد: درباره گمانهيتصر ياسالم يمجلس شورا ياست خارجيو س يت مليون امنيسيس کميب رئينا
 کند. ياب موضوع را بررسيقتيت حقاين هيد هميز باين حوادث نيا

نه منوره به عنوان مناطق يم که مکه معظمه و مديحرکت کن ين باشد که به سمتيد ايت ساز و کار اتخاذ شده بايد کرد: در نهايپور تاکقتيحق
 شرکت کنند. يت در مناسک الهيو در امن يشوند تا مسلمانان بتوانند به راحت يمعرف يآزاد اسالم

ر و کاردار عربستان در تهران توسط دولت يع سفيد بر لزوم احضار سريمجلس با تاک ياست خارجيو س يت مليون امنيسيکم سيب رئينا
شود تا از  يريگيز پين يالمللنيب يق مجامع حقوقيت از طرين حوادث با قاطعيو برخورد الزم خاطرنشان کرد: جا دارد که ا ياسالم يجمهور

 ن در عربستان دفاع شود.مسلمانا يجان، مال و آبرو
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 :ر امور خارجهيمعاون وز

 ر قابل اغماض استيت حجاج غين امنيمقامات عربستان در تام يريتدب يب
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  .ر قابل اغماض استيت حجاج، غين امنيدر تأم يربط عربستان سعوديمقامات ذ يريتدب يح کرد: بير امور خارجه تصريمعاون وز

گفت:  امورخارجه کشورمانوزارت  ييقايآفر يان معاون عربيرعبداللهين اميما، حسيصداوس يبه نقل از خبرگزار مهر يخبرگزاربه گزارش 
ه و يفق ينده وليم نمايت مستقيريز با مديربط کشورمان در مکه مکرمه نيذ يارت و همه دستگاه هاي، سازمان حج و زيسفارت و سرکنسولگر

 .دگان هستنديب ديبه وضع آس يفور يدگيدر حال رس يرانيسرپرست حجاج ا

ن يت بحران موجود و تأميريمد يرا برا يد فورًا اقدامات موثريد کرد: آنان بايت و تاکن حادثه دانسيرا مسئول ا يمقامات عربستان سعود يو
 .ت کامل زوار به عمل آورنديامن

 .ر قابل اغماض استيت حجاج، غين امنيدر تأم يربط عربستان سعوديمقامات ذ يريتدب يح کرد: بير امور خارجه تصريمعاون وز

که در حال انجام مناسک حج بودند بر اثر ازدحام و حادثه جان باختند و يزائر در منا در حال ۳۰۰ش از يبد قربان، يصبح امروز همزمان با روز ع
 .صدها نفر مجروح شدند
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 دهد؛ يمهر گزارش م

 دياز صنعا تا منا؛ آل سعود مسئول کشتار مسلمانان/ حج را نجات ده
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عرضه  يف مسئوالن فاسد و بي، حداقل در موضوع حج، تکليد با ورود جديبا يو البته در راس آن سازمان کنفرانس اسالم يجهان يسازمان ها
  .نه را نجات دهنديمد مکه و يريعربستان را مشخص نموده و به تعب

ام ين پين اوليو صدها مجروح در منا. ا يحاج ۱۰۰ش از يب بود؛ کشته شدن بيخبر بهت آور و عج :يميرح يمحمد مهد -مهر يخبرگزار

 ۱۵۰۰کشته و  ۴۰۰ش از يبه خود گفت؛ ب يسف بار ترزود ابعاد تا يليکه خ ي، رخ داد. حادثه ايد اضحيبود که امروز، در روز ع ياز اتفاق
 .مجروح

نفر از جانباختگان از  ۱۱  ل در مسجد الحرام هم منجر به کشته و مجروح شدن صدها زائر شد کهيش بود که سقوط جرثقيحدود دوهفته پ
بود که حج امسال را به  يگريحوادث ددر هتل حجاج در مکه،  يزش کوه، افتادن پنکه و چند مورد آتش سوزيبودند. ر يرانيهموطنان ا

 .ن کرديکلمه حج خون يواقع يمعنا

مانند  يشده بودن اتفاق يزيکارشناسان اعتقاد به برنامه ر يم، که البته برخيکن يابيو به دور از تعمد هم ارز ينگونه حوادث را اتفاقياگر ا
 ين حوادثينچنيدر رخ دادن ا يريتدب يل آن در قصور و بيض و طويعرتوان از سهم دولت عربستان و دربار  يقطعا نم ل دارند،يسقوط جرثق

 .کرد يچشم پوش

 

ن يخادم الحرم يريتدب يده و بيخود رس يم؛ اگرچه امسال به حد اعلين دست بوده اياز ا يام حج شاهد حوادث ناگواريمتاسفانه هر سال در ا
 .ت صحنه استيک گوشه از واقعين تنها ياما ا .ثبت کرد يسابقه ا يرکورد ب

نمازگزار  ۳۰عربستان،  يگيم کردند، در همساين تسليها، در ازدحام منا جان به جان آفر يت سعوديريهمان زمان که حجاج در اثر سوء مد
 .ت آل سعود در حق مسلمانان کامل شوديدند، تا پرونده جنايدر صنعا، شربت شهادت نوش يبه مسجد ي، بر اثر حمله انتحاريمنيد قربان يع

ست کشته يدر ل يمنيچ يل نگاه خصمانه حکومت عربستان امسال از حضور در حج محروم شدند و نام هيها به دل يمنيجالب آنکه اگرچه 
چند ده هزار  ين بهره مندند و بمب هايفين الشريمانه خادم الحرميها مدت هاست از الطاف کر يمنيست، اما يشدگان حادثه مکه و منا ن

 ياده خواهيز نام شان در فهرست تلفات يمني ۵۰۰۰ش از يد.ر شش ماه گذشته بيآ يها، مدارس و مساجدشان فرود م بر سر خانه يدالر
 .ها ثبت شده است يسعود
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ز يها ن يع است، البته مسبوق به سابقه بوده و سوريواجب بر هر مسلمان مستط يها، که امر يمني ياقدام عربستان در ممانعت از حج گذار
اه ورود به عربستان يست سي، در ل...ان داعش و النصره و يبا جان يبشار اسد و عدم همراه يت از دولت قانونياست که به جرم حما يچند سال

 .ق حج محروم شده انديقرار گرفته و از توف

 يم يه در آتش جنگيم سورآل سعود در نشده است، اما هر روز مردم مظلو يتيکفا يب يهم قربان يچ سورير هياخ از قضا اگرچه در موسم حج
 .و قطر فراهم شده است يوخ سعوديش يزم آن با دالرهايسوزند که ه

جز  يفه اين بنامد، وظيفين الشريکه اصرار دارد همه جا خود را خادم الحرم يا پادشاه فرتوت و تازه به تخت نشسته عربستان سعوديگو
 .يداالضحيمازگزاران عوف الرحمن باشند، چه نيختن خون مسلمانان ندارد؛ چه ضير

ر اهداف يدر مس يضه الهين فرينه به اسارت آل سعود درآمده است و آنها از ايست اگر گفته شد که حج و امکان مقدس مکه و مديراهه ن يب
اده يدادن به زشان حاضر به تن ينکه حکومت هايل ايکشورها، تنها به دل يرند. ممانعت از ورود زوار برخيگ يخود بهره م ير اسالميشوم و غ

 .ندارد يو شرع يه منطقيچ توجيه ستند،ين يافراط يها يوهاب يها يخواه

 

 يمختلف اما مداوم همه سال رخ م يکه به مناسبت ها يجه آن حوادثيت مناسک حج و در نتيريعربستان در مد يتيکفا يگر بيد ياز سو
حادثه  ۲ن منطقه منا يسال گذشته در هم ۸دارد. به عنوان نمونه در را  يم عمليو منجر به تصم يجد يبررس ياست که جا يدهد، مسئله ا

 .ن معضل نکرده انديحل و فصل ا يبرا يچ اقداميها ه يگر رخ داده که هر کدام دهها کشته برجا گذاشته است و البته سعوديد

 

همگان  يدهد برا ين حجاز رخ ميرا در سرزمياخ من گرفته تا شام و عراق ويا از مصر و يمنطقه غرب آس که در کل يرسد اتفاقات يبه نظر م
و البته در راس آن  يجهان ينسبت به جان و مال و ناموس مسلمانان ندارد و سازمان ها يچ گونه تعهدياثبات کرده است که آل سعود ه

ن را مشخص نموده و به عرضه عربستا يف مسئوالن فاسد و بي، حداقل در موضوع حج، تکليد با ورود جديبا يسازمان کنفرانس اسالم
و  هاست تا با تمسک به آن يدر دست سعود يست که گفته شود مناسک حج اکنون گروگانيراه ن ينه را نجات دهند. بيمکه و مد يريتعب
 .توسعه طلبانه شان را دنبال کنند ياز آن، خواسته ها يه بر ثروت هنگفت ناشيتک

 .اتفاقات حج امسال است يريگيپ يحداقل خواسته برا ياسالم يا و نهادهاندگان کشورهياب با حضور نمايقت يئت حقيل هيتشک
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 ح کرد؛يحج تشر يس مرکز پزشکيرئ

 دگان منايهالل احمر به حادثه د يم پزشکيت يخدمات رسان

 

 ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923567خبر:  ٔ  هشناس

 

عرفات،  يده در صحرايدبيهالل احمر به زائران آس يات خدمت رسانيت هالل احمر درباره جزئيارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
  .ارائه داد يحاتيتوض

مستقر در محل حادثه، کادر  يرانيپزشکان ا يگفت: بالفاصله پس از اعالم حادثه از سو يمرعش يد علي، دکتر سمهر يخبرگزاربه گزرش 
نفره شامل پزشک، پرستار، امدادگر به محل حادثه اعزام شده و خدمات  ۶و  ۵گروه  ۷ران در يارت هالل احمر ايحج و ز يمرکز پزشک يدرمان
 .ده ارائه دادنديالزم را به زائران حادثه د يدرمان

بوده و  يرانير ايو غ يرانيت هالل احمر در خدمت همه زائران اعم از ايارت جمعيحج و ز يآمبوالنس مرکز پزشک ۱۴اکنون هم :افزود يو
ها به مارستانيادامه اعمال مناسب باشد از ب يآنها برا يط جسميکه شرا ينه زائرانين زميکند و در ا يمنتقل م يمجروحان را به مراکز درمان

 .کنند يعرفات منتقل م يصحرا

ن يران در منا و مکه در آماده باش کامل است، اظهار کرد: همچنيت هالل احمر ايمارستان جمعين که هم اکنون بيبا اشاره به ا يمرعش
را  يرانيا يها يانا فوتياند تا هر لحظه آمار ورود و خروج مجروحان و احمستقر شده يسعود يمارستان هايدر ب يپزشکان مسط به زبان عرب

 .ثبت کنند

است، اظهار  يو له شدگ يشتر در حد کوفتگيب يرانيت زائران اينکه مجروحيت هالل احمر با اعالم ايارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
ب يا نايرا خودشان  يه اعمال شرعيم تا بقيگردانيادامه اعمال مساعد باشد را دوباره به منا برم يط آنها برايکه شرا ين اساس زائرانيکرد: بر ا

 .در ادامه انجام اعمال(، انجام دهند يآنها )در صورت ناتوان

ط انتقال نداشته باشند، در يکه شرا يشوند. و زائرانيندارند؛ به مکه باز گردانده م يط مساعديافزود: آن دسته از زائران که اوضاع و شرا يو
 .مانند يم يبستر يرانيا اي يمارستان سعوديب

 ..اعالم کرد يتوان آمار قطع ير است و نمييها هر لحظه در حال تغمارستانيدرباره ارائه آمار مجروحان گفت: آمار مجروحان در ب يمرعش
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 ياعالم ي/ اساميرانيجان باخته ا ۱۳۱ن آمار حادثه منا/ يکشته آخر۱۳۰۰

 

 ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۴مهر  ۲پنجشنبه  - 2923557خبر:  ٔ  شناسه

 
ش از يها تاکنون بن گزارشيشود طبق آخريشترميحادثه منا که براثر ازدحام حجاج اتفاق افتاده هرلحظه ب ين و کشته هايآمارمجروح

  .هستنديرانيان باختگان انفر از ج ۱۳۱ن تعداد مصدومند که حدود يش ازايتن کشته وب۱۳۰۰

ن يان ايق از تعداد قربانيو دق يشدگان حادثه منا اظهار داشت: هنوز آمار قطعن آمار کشتهيدرباره آخر يد اوحدي، سعخبرنگار مهربه گزارش 
ان يحاج نفر ۱۳۱ ن تعداد حدوديکشته شده اند که از ا نفر ۱۳۰۰ز ش اين حادثه بيست، اما بر اساس آمار تا کنون در ايحادثه در دست ن

 .بوده اند يرانيا

ت ينفر است و کسب اطالعات از هو ۲۰۰۰ش از يباش کامل هستند، افزود: تعداد مجروحان بدر آماده يرانينکه پزشکان ايبا اعالم ا ياوحد
 جمرات در منا ادامه دارد. ير رميدگان ازدحام در مسيدحادثه

ن يل ايدچار حادثه شده اند و قطعا کشور عربستان به دل يل مشکالت تنفسيدگان به دليارت در ادامه افزود:حادثه ديس سازمان حج و ريير
 د پاسخگو باشد.يت بايريسوء مد

 نفر اعالم کرد. ۶۰را  يرانين ايآمار مجروح يو

اتفاق افتاد افزود:  يصبح به وقت محل ۹:۳۰ن حادثه ساعت ينکه ايره به اما با اشاين در گفتگو با صدا و سيارت همچنيس سازمان حج و زيرئ
 .افتيجمرات باز شد و اجساد کشته شدگان به چهار سردخانه انتقال  ير رميساعت از وقوع حادثه باالخره مس ۹پس از 

 ياصل يرا از علت ها يمأموران سعود يزيه رو برنام يده و عدم آمادگيآموزش ند يي، استفاده از عوامل اجرايقگير، کج سليسوء تدب ياوحد
 .جاد حادثه مناستيها عامل ا يسعود يريت پذير و عدم مسئوليک کالم سوء تدبيتلفات آن دانست و افزود: در  يوقوع حادثه منا و شمار باال

و زائران در چهار نقطه باهم برخورد بستند  يجمرات را بدون هماهنگ ير رميک مسي، ياتفاق افتاد که مأموران سعود يحادثه زمان :گفت يو
انتقال اجساد جان باختگان به کشور افزود:  يبرا يرانيا ييمايهواپ يشرکت ها يارت با اشاره به اعالم آمادگيس سازمان حج و زيرئ .کردند

 .م داديرا به کشور انتقال خواه يراني، روز دوشنبه اجساد زائران جان باخته ايفات قانونيپس از تشر

 ۵۵دارند و  يشترياز به درمان بينفر از آنان ن ۵مجروحان خوب است اما  يگفت: وضع عموم يرانيت مجروحان اين درباره وضعيهمچن يداوح
حضور در امداد به زائران  يران برايا يامداد يروهايها و اجازه ندادن به ن يناهماهنگ ين از برخيهمچن يو .هستند يط بهتريگر در شراينفر د
 .ها در منطقه منا انتقاد کرد يعودس ياز سو
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 :ارت اعالم شديسازمان حج و ز ياز سو

 که بعد از حادثه جمرات به کاروانشان مراجعه نکرده اند يزائران ياسام

 

 

 ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۴مهر  ۳جمعه  - 2924237خبر:  ٔ  شناسه

 
  .روز جمعه سوم مهرماه به کاروانشان مراجعه نکرده اند، منتشر شد ۲۰:۳۰زائران که بعد از حادثه جمرات تا ساعت  ياسام

روز جمعه سوم مهرماه به کاروانشان مراجعه نکرده اند،  20:30تا ساعت  ه جمرات زائران که بعد از حادث ي، اساممهر يخبرگزاربه گزارش 
 :اعالم شد ن شرح يبد
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 روز جمعه ۲۰ن حادثه جمرات تا ساعت يست مجروحيل

 

 

 ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۴مهر  ۳جمعه  - 2924233خبر:  ٔ  شناسه

 
  .روز جمعه سوم مهرماه منتشر شد ۲۰ن حادثه جمرات تا ساعت يست مجروحيل

 :ن شرح اعالم شديروز جمعه سوم مهرماه بد ۲۰ن حادثه جمرات تا ساعت يست مجروحي، لمهر يخبرگزاربه گزارش 
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 :مراسم شکست حصر آبادان در يسردار سالم

 آل سعود سرشار از اندوه شد يتيکفايجهان اسالم به واسطه ب

 

 ۲۲:۲۳ - ۱۳۹۴مهر  ۳جمعه  - 2924221خبر:  ٔ  شناسه

 
ر و فاقد تعهد، سرشار از يناپذتيم مسئوليک رژي يو ناکارآمد يتيکفاين گفت: امروز جهان اسالم به واسطه بن فرمانده کل سپاه پاسدارايجانش

  .غم و اندوه است

صر امروز در باغ موزه دان شکست حصر آبادان که عيداشت سالروز حماسه جاويدر مراسم گرام ين سالمي، سردار حسخبرنگار مهربه گزارش 
، ي، ناکارآمديتيکفايمسلمانان به واسطه ب ينکه امروز جهان اسالم غم زده است، اظهار داشت: قلب هايدفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به ا

سرشار از خون و اندوه همانان خدا ياز م يزبانيم يت براير و فاقد تعهد و صالحيناپذتيم مسئوليک رژيده يکهنه و پوس ياسيعدم بلوغ نظام س
 .است

غلتند،  ينگونه دردناک در خاک و خون مينفر ا ۳۰۰هزار و کيش از يجمرات حرکت کنند، ب يد به سمت رميکه حجاج با يافزود: در روز يو
 ر در جهان اسالم است.يک حادثه بزرگ و تکرارناپذين يا

ح ين مساله ندارد، تصريت ايريمد يبرا يگر انرژياست که د يعياندازد، طب يمن جنگ به راه ميدر  يم عربستان وقتينکه رژيان ايبا ب يسالم
 ت کنند.يريتوانند دو صحنه را مد يکرد: آنها نم

النه در اروپا به دنبال سرپناه است و يز بود امروز ذليکه عز يه را آواره کرد. ملتيم عربستان، ملت سورين فرمانده کل سپاه ادامه داد: رژيجانش
 را در عراق به وجود آورده است. يعيفجا مين رژيا

جاد يت عربستان، ايريمد يعيجه طبيت حج را ندارد، خاطرنشان کرد: نتيريت مدياست که صالح يعيم عربستان طبينکه رژيد بر ايبا تاک يو
 ن حادثه هولناک است.يا

د که اگر دشمن يدانست يح داد: شما مين شهر توضير امردم آبادان در شکستن حص يهايها و فداکاربا اشاره به رشادت يسخنان يط يسالم
 د.يران عزت آفريا ين نشانه ذلت است. آبادان جاودانه شد و برايرالمؤمنان)ع( اير اميآبادان بگذارد، به تعب يپا به کوچه ها

الباب همه فت: شکست حصر آبادان فتحشود، گيم، دشمن متوقف ميستيم که اگر باينکه ما در آنجا آموختيان اين فرمانده کل سپاه با بيجانش
 د.يآ يبزرگتر به حساب م يهايروزيپ يها بود و نقطه کسب اعتماد به نفس برا يروزيپ

 ل شد.يت تبديبه واقع يام آسمانيشما، آن پ يستادگيد شکسته شود و با ايخاطرنشان کرد: امام)ره( فرموده بود که حصر آبادان با يو
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اد داد چگونه يد، اذعان کرد: دفاع مقدس به ما يران، ژرفا بخشيمقدس منطق مقاومت را در روح، ذهن و جان ملت ا نکه دفاعيان ايبا ب يسالم
 د.يدان جنگيبزرگ، در م يهاد در مقابل ائتالف قدرتيبا

شد، اظهار  يدر آن ط يروزيپ سخت، اما سرشار از يريبود که مس ين گامياالئمه اولات ثامنينکه عملين فرمانده کل سپاه با اشاره به ايجانش
بود و استخوان هر  يريگک تمدن در حال شکليران همه سربلند شدند. در آن زمان يدان و ملت ايات امام)ره(، شهين عمليداشت: به واسطه ا

 ن تمدن بزرگ است.ياز ا يد ستونيشه

لومترها يافته است، ادامه داد: امروز ما دشمن را کينها خاتمه نآ يانشاندگان منطقهکا و غرب و دستينکه مبارزه ما با آمريد بر ايبا تاک يو
 م.يدشمن را فشار داده ا ير داده و گلوييعقب رانده و موازنه قوا را به نفع جهان اسالم تغ

 يت و قدرت هااس يران، امروز جهانيشود، ارتفاع قدرت ا يشناخته نم ياو منطقه يران در طراز قدرت مليگر اياضافه کرد: امروز د يسالم
 توانند. يف کنند، اما نميرانِ  بزرگ را تضعيدهند تا ا يل ميک جبهه تشکيشوند و  يبزرگ جمع م

 و مقاومت ها است. ين حاصل فداکاريک قدرت فراتر رفته است، عنوان کرد: ايران از ينکه ايان اين فرمانده کل سپاه با بيجانش

در  ينيچ سرزميم، خاطرنشان کرد: هيادشمن را در جهان اسالم دفن کرده و آنها را متوقف کرده يهااستينکه ما امروز سيبا اشاره به ا يو
 ل شده است.يه آنها تبديدان جنگ عليکند و همه جا به م ياستکبار پهن نم يايمقامات دن يگر فرش قرمز برايجهان اسالم د

آورد و امکان ندارد که يم ي؛ عزت و سربلنديستادگياند که ااد گرفتهي ه مقاومت را آموخته ويافزود: مسلمانان از شما منطق و نظر يسالم
 دا کنند.يطره پيهود و نصارا بتوانند بر بالد و سرنوشت مسلمانان سيگر مستکبران، يد

ر آبادان است که  مقاومت د ِ يبايک نهالِ  زين ثمره کاشتن يان خاطرنشان کرد: ايدر پا ين فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالميجانش
 جهان اسالم شده است. يبه پرثمر برايک شجره طيل به يتبد
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 :ه قمين حوزه علميجامعه مدرس

 ن استيفين شريحرم يآل سعود در خادم ياقتيليحادثه منا سند ب

 

 ۲۲:۱۱ - ۱۳۹۴مهر  ۳جمعه  - 2924222خبر:  ٔ  شناسه

 
ن، ين شرفيآل سعود در اداره حرم يتيکفايحادثه منا در مکه، ضمن محکوم کردن ب يدر پ ياميه قم در پين حوزه علميجامعه مدرس -قم 

  .ت گفتيت اهلل الحرام را تسليدرگذشت حجاج ب

 :ن شرح استيمنتشر شده بد يزدياهلل محمد  تيآ يه قم که با امضاين حوزه علميت جامعه مدرسيام تسلي، پمهر يخبرگزاربه گزارش 

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

 (ه راجعونيانا هلل و انا ال)

 «اهلل يدرکه الموت فقد وقع اجره علياهلل و رسوله ثم  يته مهاجرا اليخرج من بيو من »

وف الرحمن از ياهلل الحرام و ضتياز حجاج ب يريت جمع کثين منا در مکه معظمه موجب درگذشت و مصدوميبار سرزمسففاجعه تلخ و تأ
ف کشورمان را فراهم يژه مردم شرين جهان به ويم قربان شد که موجبات حزن و اندوه تمام مسلميد عظيدر روز ع يمختلف اسالم يکشورها

 .مبدل ساخت يفراموش نشدن ياآورد و به واقعه

باشد و ياهلل الحرام متين بين و زائريفين شريحرم يآل سعود در خادم ياقتيليمکرر از ب ين حادثه دلخراش در مراسم حج امسال سنديا
 .باشديم مين مراسم عظيدر اداره ا يريتدبين بيدولت آل سعود مسئول ا

ف(، يفرجه الشر ياهلل تعالعصر )عجليدردناک را محضر حضرت ول بتين مصيت آل سعود ايه قم ضمن محکومين حوزه علميجامعه مدرس
ران يف عزادار ايژه به عموم مردم شريوان و بهيقربان يها، خانواده«برکاتهمدامت»د ي، مراجع عظام تقل«يمدظله العال» يمقام معظم رهبر

ل يل و اجر جزيبازماندگان صبر جم يعاجل و برا ين شفايمصدوم يدرگذشتگان غفران و علو درجات، برا يت عرض نموده، برايتسل ياسالم
 .دينمايرا مسئلت م

 کم و رحمه اهلل و برکاتهيو السالم عل
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 ست؟يچ يشاه سعود يش فعاليرمز ب«!/ افول»سلمان و پسرش در اوج 

 

 ۲۲:۰۹ - ۱۳۹۴مهر  ۳جمعه  - 2924219خبر:  ٔ  شناسه

 
دراز  ين بار به جايفعال شده و ا يل به فردين بار در طول دوران قدرت کوتاه خود تبدينخست يبرا« ملک سلمان»ساعات گذشته  يط

  !ن فاجعه منا باشديح داده است حداقل در ظاهر به دنبال مسببيدن کنار سواحل فرانسه ترجيکش

ر ساختار ييبر تغ يم بزرگ خود مبنير امور حج، از تصميوز ين راستا ضمن برکناريدر هم « زيسلمان بن عبدالعز»، خبرنگار مهربه گزارش 

 حج توسط آل سعود خبر داده است. يتيريمد

متفق القول  يجملگ يان درباريو مفت ي، رسانه ايتي، امنياسيکه مقامات س رديگ يصورت م يملک سلمان اما؛ در حال يها ين ظاهرسازيا 
حوادث »، «يت الهيمش»از  يق بارزيل به داخل محوطه مسجد الحرام مصاديا سقوط جرثقيرخ نداده و فاجعه منا و  ياند که اساسا اتفاق خاص

 بوده است!« متاثر از قصور خود حجاج»ا در حالت بدتر ي« يعيطب يعموم

و صاحبان مناصب  يحجاج و مقصر دانستن مقامات وزارت حج سعود يخود برا يملک سلمان جهت اثبات دلسوز يتکاپو يطين شرايدر چن
 ست؟يکرد متناقض نشانه چين رويا يتعجب است. اما به راست يبس يدر فاجعه منا جا يتيامن

وحشت روز » يحج، نوع يتيريبر اصالح ساختار مد يسلمان مبنملک  يدهايها و وعده و وع يدلسوز ين است که در ورايت امر ايواقع
ن است که پس از يت امر ايواقع ست.يترسد البته چندان دشوار ن يم يزيقا از چه چيدق ينکه وياز ا ييقابل مشاهده است. رمزگشا« افزون

عربستان به  يخل دربار و هم از خارج از مرزهاع حج امسال، توان ملک سلمان جهت اداره مناسک حج هم از دايگر فجايوقوع فاجعه منا و د
 ده شده است.يسخت کش يچالش

از « محمد بن سلمان»کتاتور مآبانه فرزند دردسر سازش يان وقوع فاجعه منا، عبور نابهنگام و ديداند که در جر يم يبه خوب يپادشاه سعود
ل يجه شهادت خيدر بر هم خوردن نظم مراسم و در نت يمير مستقيرفت و آمد آنها چه تاث يرهاياز مس يکير تردد حجاج و بسته شدن يمس
 کم سابقه بوده است. يقبل يدر سال ها ين حوادثيداند که وقوع چن يم ين به خوبيهمچن ياز زوار داشته است. و يميعظ

 يوال رفته و او به عنوان فردر سين مناسک مسلمانان جهان زين و بزرگتريملک سلمان در اداره مهمتر يتيو امن يتيريهم اکنون توان مد
ز که از ابتدا نسبت ين يرگذار دربار سعوديتاث ياعضا يان برخين ميابد. در ايکشورش و جهان نمود م يت در افکار عموميمسئول يناتوان و ب

ن يست مطلق امن، شکيمعتقدند که پس از شکست آل سعود در جنگ  ينداشتند، به درست يد مساعديبه حضور سلمان و پسرش در قدرت د
 نگذارده است. يشتر به پادشاه و فرزندش باقياعتماد ب يبرا ييگر جايد يميم حج ابراهيدر اداره کنگره عظ يکتاتوريم ديرژ

در عربستان و  يو داخل يمنطقه ا يدر پ ين مقصر وقوع دو شکست پيتر يدربار به اصل ياز اعضا يارين محمد بن سلمان نزد بسيهمچن 
ش يک و محتوم خوينده تاري، وحشت از آيدر برهه فعل يپادشاه سعود يش فعاليل شده است، لذا رمز بيافول تبد يه سوشتاب آل سعود ب

 است.
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 :د حسن نصراهلليس

 کند ين مييمن را تعيسرنوشت جنگ « مارب«/ »حادثه منا»عربستان مسئول 
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ار ين حادثه بسيح کرد: اينفر منجر شد، تصر ۲۰۰۰ش از يرکل حزب اهلل لبنان با اشاره به حادثه منا که به کشته شدن بيد حسن نصراهلل دبيس

  .ستمسئول آن ا يدردناک و غمبار بود و عربستان سعود

حادثه »المنار را با موضوع  يونيزيقبل مصاحبه خود با شبکه تلو يقيرکل حزب اهلل لبنان دقايد حسن نصراهلل دبي، سمهر يخبرگزاربه گزارش 
 يدر منطقه، عربستان سعود ياسيس يکشمکش هاار دردناک و غمبار بود، گفت: صرف نظر از ين حادثه بسينکه ايان ايبا ب يآغاز کرد. و« منا

 .ن حادثه استيا يمسئول اصل به عنوان اداره کننده امور حج،

 يياز کشورها يندگانيد نمايدگاه ما بايح کرد: از ديق درباره آنچه که در منا رخ داده است، تصريد بر لزوم تحقيرکل حزب اهلل لبنان با تأکيدب
 .قت آنچه که اتفاق افتاده است به عربستان اعزام شونديق درباره حقيتحق ين حادثه دادند، براين اايرا در جر ين قربانيشتريکه ب

ت يرينگر وجود خلل در مدينما يضه حج توسط مسلمانان به خوبيفر يان اداينکه تکرار حوادث گوناگون در جريان ايد حسن نصراهلل با بيس
 .ل شده استيها در منطقه تبد يرياز درگ يبه جزئ يدآل سعود است، اظهار داشت: امروز، عربستان سعو

 است  يه، علت چرخش مقامات غربيمقاومت مردم سور

ه يرا عل يکه جنگ جهان ييشکست کشورها يج نشانه هايه، اظهار داشت: به تدرياز سخنان خود با اشاره به بحران سور يگريدر بخش د يو
در  يخارج ينکه امروز شاهد چرخش مواضع کشورهايح کرد: ايد حسن نصراهلل تصري. سه به راه انداختند، در حال آشکار شدن استيسور

 .ه آن استيار عليمانان آن در طول پنج سال جنگ تمام عيه و همپيل مقاومت سوريم، به دليه هستيقبال سور

غرب در  ياست هاير سيياز عوامل مهم تغ يکيز ين يغرب يران و کشورهايان ايم يد کرد: توافق هسته اين تأکيرکل حزب اهلل لبنان همچنيدب
امروز ما شاهد شکست  :ه و عراق، گفتيضد داعش در سور ين الملليبا اشاره به ائتالف ب د حسن نصراهلليس  ه است.يقبال بحران سور

 .ميضد داعش هست ين الملليل ائتالف بيکا در تشکيک آمرياستراتژ

ه کند، اما مذاکرات يران را وادار به معامله بر سر سوريتوان ا يان مذاکرات ميکرد که در جر يم کا گمانيرکل حزب اهلل لبنان آمريبه گفته دب
ه در منطقه يروس مانيه تنها همپينکه سوريان ايبا ب يو بوده است. يز اعتراف کردند که مذاکرات تنها و تنها هسته ايتمام شد و خود آنها ن

ه يه در سوريروس يت از حضور نظاميبا حما يو .ز دست بدهد، تمام منطقه را از دست خواهد داده را ايه، سورياست، اظهار داشت: اگر روس
ح يرکل حزب اهلل لبنان تصريه را نقش بر آب کرد. دبيدور نگاه داشتن مسکو از سور ياز کشورها برا يبرخ ينقشه ها ين مسأله تماميگفت: ا
ن ينکه شسکت ائتالف بيان ايد حسن نصراهلل با بياست. س ي، تحول بزرگياشد نه مشاوره اداشته ب يت نظاميه فعاليه در سورينکه روسيکرد: ا
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سم با يه تروريد عليک ائتالف جديل يه به دنبال تشکيه شد، اظهار داشت: روسيه در سوريت حضور روسيضد داعش موجب تقو يالملل
 .ه استيران، عراق و سوريمشارکت ا

 ميکن يوندد استقبال ميبپ که به جبهه مقاومت ييروياز هر ن

 ييرويه روشن و قاطعانه است، گفت: از هر نيسور يس جمهوريه در قبال شخص بشار اسد به عنوان رئيران و روسينکه مواضع ايان ايبا ب يو
هلل لبنان با اشاره رکل حزب ايحفظ تمام منطقه است. دب يه به معنايرا حفظ سوريم، زيکن يوندد استقبال ميه به جبهه مقاومت بپيکه در سور

 يران در امور داخليح کرد: هرآنچه که درباره دخالت ايه تصريسور يران در امور داخليدرباره دخالت ا يغرب يرسانه ها يها يفرافکن يبه برخ
 .شود، کامال نادرست است يه گفته ميگوناگون از جمله سور يکشورها

ر خواهد داد، اظهار داشت: هنوز حجم ييتغ ين کشور را به کلير تحوالت ايه مسير سوره ديروس ينکه حضور نظاميان ايد حسن نصراهلل با بيس
ن جنگنده ها، بالگردها، موشک يشرفته ترياز پ يادين حال در حال حاضر تعداد زيمسکو از دمشق کامل نشده است؛ با ا ينظام يت هايحما

بر حضور  يه مبنيم روسيد کرد: تصميرکل حزب اهلل لبنان تأکيدب .است ل داده شدهيه به مقامات دمشق تحويروس يها و توپخانه ها از سو
 .گرفته است يمين تصميکشورها مسکو چن يبرخ يک چشم به هم زدن اتخاذ نشده است، بلکه با هماهنگيه در يدر سور ينظام

 ت داعش بردارديه دست از حمايترک

به  يح کرد: مقامات روسيه، تصريه درباره بحران سوريکا و روسيبر توافق آمر ينرسانه ها مب يها يرکل حزب اهلل لبنان ضمن رد گمانه زنيدب
ه تاکنون ين حال سوريکنند؛ با ا يم يه را بررسيبه سور ينظام يروهايصراحت گفته اند که در صورت درخواست دمشق، موضوع ارسال ن

 يح کرد: برايه تصريه در بحران سوريا اشاره به نقش مخرب ترکد حسن نصراهلل بيس .د آن را مطرح کندينکرده است اما شا ين درخواستيچن
 .ارسال نکند يآنها کمک مال يست ها ببندد، نفت داعش را نخرد و برايترور يخود را به رو يه مرزهاياست که ترک يتنها کاف مبارزه با داعش

ه يار شبين شهر بسيا يها يريشاره کرده و گفت: درگا يالزبدان يها يرياز سخنان خود به درگ يگريرکل حزب اهلل لبنان در بخش ديدب
مقاومت  يروهايه و نيات ارتش سورينکه تنها پس از دو هفته از آغاز عمليان ايبا ب يو.مير شاهد آن بودياست که در القلمون و القص يزيآنچ

ان يرا به پا يها در الزبدان يريم درگيوانستت يش ميوقت پ يليح کرد: خيست ها زانو زده و درخواست کمک کردند، تصري، تروريدر الزبدان
که  يهنگام :د کرديتأک يم. ويز آزاد کنيمحاصره شده را ن يم تا روستاهايم از فرصت به دست آمده استفاده کنيم گرفتيم اما تصميبرسان

 .ميد از آن استفاده کنيبه دست آمده و بامان يبرا يم که فرصتيا و الفوعه گره زدند، احساس کرديرا به کفر يستها مسأله الزبدانيم تروريديد

 کند ينظارت م يسازمان ملل بر توافقنامه الزبدان

ه و يان دولت سوريم يانجيران نقش ميا« الفوعه»و « ايکفر»ن يعه نشيش يو روستاها ينکه در مسأله الزبدانيان ايرکل حزب اهلل لبنان با بيدب
در  يريتکف يست هايم تا از فرصت محاصره تروريم گرفتيکه صورت گرفت ما تصم يياکرد، گفت: با مشورت ه يم يسازمان ملل را باز

 .ميا و الفوعه استفاده کنيشکستن محاصره مردم کفر يبرا يالزبدان

حران در ب يح کرد: آنکارا تنها نقش منفيا و الفوعه، تصري، کفريه در مذاکرات مربوط به الزبدانيد حسن نصراهلل ضمن رد هرگونه نقش ترکيس
ـ  يالزبدان»رکل حزب اهلل لبنان با اشاره به توافق ين سطح مشارکت سازنده نداشته است. دبيدر ا يچگاه در مذاکراتيه داشته است و هيسور

به  يآن از الزبدان يشود؛ مرحله اول خروج مجروحان و افراد مسلح به همراه خانواده ها ين توافق شامل دو مرحله ميگفت: ا« ايالفوعه و کفر
 ۱۰ل خروج ين تسهيو همچن يآتش بس به مدت شش ماه در الزبدان يگر مفاد توافق مرحله اول برقراريسمت استان ادلب است. از جمله د
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توافقنامه  ياجرا ينکه سازمان ملل بر چگونگيان ايد حسن نصراهلل با بيس.ا و الفوعه به سمت مناطق امن استيان از کفرير نظاميهزار نفر از غ
ک ي يحضور دارد به استثنا يه در وجب به وجب خاک الزبدانيح کرد: هم اکنون ارتش سوريکند، تصر ينظارت م« ايـ الفوعه و کفر يدانالزب»
 .ت رساندين موفقيما را به ا يمقاومت در شهر الزبدان يروهايا و الفوعه و مبارزه با ثبات نيد کرد: مقاومت مردم کفريتأک يومتر مربع آن. ويکل
ه با يبرد، گفت: خروج سور يگذرد، م يه مين سود را از آنچه که در سوريشتريب يستيونيم صهينکه رژيان ايکل حزب اهلل لبنان با بريدب

 .شود يل محسوب مياسرائ يبرا يد بزرگيتهد ياز بحران کنون يروزيو پ يسربلند

 ه ناخشنود استيه به نبرد سوريل از ورود روسياسرائ

ح کرد: به عنوان مثال دو روز يتصر يحزب اهلل در نبرد الزبدان ياد شهدايبر تعداد ز يادعاها مبن يان ضمن رد برخرکل حزب اهلل لبنيدب
د حسن يآتش بس برقرار بود. س ياعالم شد که در الزبدان ين خبر زمانيعضو حزب اهلل کشته شده اند. ا ۱۷گذشته المستقبل اعالم کرد که 

بود و  يرا نبرد، نبرد بزرگياست؛ ز يعيدند طبيحزب اهلل به شهادت رس يروهاياز ن يشمار يان نبرد الزبدانيجرنکه در ينصراهلل ادامه داد: ا
ن يکاش از ا يم که ايخور يم و افسوس ميجنگ يه ميد کرد: ما با غم و غصه در سوريد حسن نصراهلل تأکيس.اد بوديشمار افراد مسلح هم ز

پر از غم مبارزه  يه با دليرکل حزب اهلل لبنان افزود: ما در سوريدب .ميکرد يت المقدس استفاده ميب يزآزادسا يشمار رزمندگان برايتعداد ب
ماندن بشار اسد در قدرت  ينکه باقيان ايبا ب يو .ميرو يم يستيونيبه نبرد دشمن صه يل، با نشاط و شادابيم اما در مواجهه با اسرائيکن يم

رکل حزب اهلل لبنان با اشاره يکند. دب يم يمحور مقاومت تلق يروزيماندن اسد در قدرت را پ يل باقيسرائکند، گفت: ا يل را خشنود نمياسرائ
ل را يه، اسرائيه به نبرد سوريروس يو ورود نظام يغرب ير مواضع کشورهاييح کرد: تغيه تصريدر قبال سور يغرب ير مواضع کشورهاييبه تغ

 .خشنود نخواهد کرد

 من را مشخص خواهد کرديجنگ تحوالت مارب سرنوشت 

 يل در امان نگاه ميرا از خطرات اسرائ يکه مسجداالقص يقياز هرگونه تحرک حق يت المقدس گفت: ما جزئير در بيبا اشاره به تحوالت اخ يو
رکل حزب يکند. دب يه مسوء استفاد يمواضع اعراب در قبال مسجداالقص يو از دوگانگيد کرد: تل آويد حسن نصراهلل تأکيم بود. سيدارد، خواه

 .افتدياتفاق ب يطين جنگ ممکن است در هر زمان و شرايد، اما ايل سخن بگويت جنگ با اسرائيتواند از قطع يچکس نمياهلل لبنان افزود: ه

مأرب ح کرد: شکست آل سعود در يمن، تصريانه آل سعود به ياز سخنان خود با اشاره به حمالت وحش يگريد حسن نصراهلل در بخش ديس
 يمن ميدر  يمختلف در کنار متجاوزان سعود يت هايادامه داد: افراد مسلح با تابع يمن هموار سازد. ويبحران  ياسيحل س يد راه را برايشا

عامل  ينکه عربستان سعوديان ايبا ب يسازد. و يمن را مشخص ميه ير تحوالت در مأرب سرنوشت جنگ عليم که مسيجنگند و ما معتقد
د حسن نصراهلل يس.کنند يفراتر از شروط معقول در مذاکرات را مطرح م يها شروطيسعود :د کرديمن است، تأکيبحران  ياسيشکست حل س

دن آنها از مطالبات بر حق خود شکست ين با هدف دست کشيخسته کردن ملت بحر ين نظر اظهار داشت: تالش برايبا اشاره به تحوالت بحر
در  ياسيان سيزندان يح کرد: امروز، آزاديد به مطالبات به حق مردم پاسخ دهند، تصريفه بايه مقامات آل خلنکيد بر ايبا تأک يخورده است. و

 .ن کشور استيمردم ا ياز مطالبات اصل يکين يبحر

 يتواند بر رو ينمد بداند که يد و بايت خود را مجبور به مذاکره و تفاهم با مخالفان خواهد ديفه در نهايد حسن نصراهلل ادامه داد: آل خليس
 .کند يه گذاريمردم از مطالبات به حق خود سرما ينيعقب نش
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 :يارت خراسان جنوبيرکل حج و زيمد

 هستند يعربستان بستر يمارستان هايدرب يچهار نفر از حجاج خراسان جنوب
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ست مصدومان حادثه منا قرار داشته و در يدر ل يگفت: چهار نفر از حجاج استان خراسان جنوب يارت خراسان جنوبيرکل حج و زيمد-رجنديب

  .هستند يکشور عربستان بستر يمارستان هايب

در حادثه منا شش نفر بوده است، اظهارکرد: حال  ينکه آمار زائران مصدوم استان خراسان جنوبيان اي، با بدر گفتگو با مهر يابوالفضل نوفرست
 اند.خود بازگشته يهاافته و به کاروانيمان زاده بهبود ين سليان مراد دالکه و حسين استان آقايدو نفر از مصدوم

پور،  يحاج يرضاپور، عل يان محمد مهدين حادثه هستند، گفت: آقايست مصدومان اياج استان در لگر از حجينکه چهار نفر ديان ايبا ب يو 
 هستند. يعربستان بستر يهامارستانين در بيو نعمت اله جهانب يونيحسن هما

 .ن حادثه دعا کننديتر مصدومان اعيبهبود هرچه سر ياز مردم استان خواست برا يارت خراسان جنوبيرکل حج و زيمد

 اند.ل جان باختهياکبر دل يمحمد چوبدار و عل يهابه نام يعنوان کرد: در حادثه غم بار منا دو نفر از حجاج استان خراسان جنوب ينوفرست

 اشتباه در اعالم شماره کاروان دو تن از جان باختگان حادثه منا

 يح کرد: کاروان هاياند، تصربوده ۳۹۰۰۹از کاروان  يان جنوبنکه جان باختگان و مصدومان حادثه منا از استان خراسيبا اشاره به ا يو 
 هستند. يهشت کاروان حجاج خراسان جنوب ۳۹۰۱۵و  ۳۹۰۱۱، ۳۹۰۱۰، ۳۹۰۰۹، ۳۹۰۰۸، ۳۹۰۰۶، ۳۹۰۰۵، ۳۹۰۰۲

شود نام  يس مينور يز زيران نيا ياسالم يجمهور يمايارت اعالم کرده و در صدا و سيسازمان حج و ز يکه از سو يان داشت: در آماريب يو
ستند و شماره ين ين افراد از استان خراسان جنوبياعالم شده که ا ياز خراسان جنوب ۳۹۰۱۰کاروان  يگر از حجاج جان باخته برايدو تن د

 د شده است.يکاروان آنها به اشتباه ق

ن استان ياعالم شده از ا يخراسان جنوب يها کاروان يکه در آمار کشته شدگان برا يانين سبيو حس يتول يان قنبر رحمانيآقا يبه گفته و
 ستند.ين

 ر امور زائران استان است.يگيپ ين وحيهم اکنون در سرزم يارت خراسان جنوبيرکل حج و زيمد

 

 

http://www.mehrnews.com/news/2924189/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/2924189/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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 در منا يت رکن آباديبه وضع يواکنش عراقچ
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  .ران در لبنان دعا کننديرسابق ايسف يرکن آباد ياز مردم خواست تا برا ير خارجه در پستيمعاون وز

جان هاي شريفي  عرض تسليت به محضر ملت بزرگ ايران و تمامي مسلمانان، به مناسبت نستاگرام خود نوشت:يدر صفحه ا يعباس عراقچ
 انشااهلل براي اين ميزان ناتواني در مديريت مراسم حج درماني يافته شود .كه در اين حادثه تلخ به لقاءاهلل پيوستند

 براي سالمتي همه مفقودين از جمله همكار عزيز دكتر ركن آبادي، سفير سابق كشورمان در لبنان، دعا كنيم
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 :ات دولتيه جلسه هيدر حاش يريجهانگ

 ت حجيريدرباره مد يزنيحادثه منا حاضر باشد/ را يد در بررسيران بايا
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در مورد  ياسالم يحادثه منا حضور داشته باشند، گفت: با کشورها يد در بررسيران بايان اندگينکه نمايان ايجمهور با بسيمعاون اول رئ
  .م کرديخواه يزنيت حج رايريمد

ابعاد حادثه  يبررس ات دولت که به منظوريالعاده هه جلسه فوقيجمهور در حاشسيمعاون اول رئ يري، اسحاق جهانگخبرنگار مهربه گزارش 
 .ت عربستان در حادثه منا آشکار استيريمنا برگزار شد در جمع خبرنگاران، گفت: سوء مد

 دگان منا به کشور هستند.يدران آماده انتقال حادثهيا يماهايگفت: هواپ يو

د درباره حادثه منا يته باشند، گفت: عربستان باحادثه منا حضور داش يران در بررسيندگان ايد نماينکه بايد بر ايجمهور با تاکسيمعاون اول رئ
 پاسخگو باشد.

 يد در بررسيبا يالمللنيب يهاخواهد کرد، گفت: سازمان يزنيت حج رايريدر مورد مد ياسالم يران با کشورهاينکه ايان ايبا ب يريجهانگ
 حادثه منا فعاالنه عمل کنند.
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 اعالم شد يرانيزائر مفقود ا ۳۶۶ ياسام
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ساعت از وقوع فاجعه صحراي منا و كشته و مصدوم  ۳۰حج اعالم کرد: بعد از گذشت بيش از  ي، پايگاه اطالع رسانمهر يخبرگزاربه گزارش 
 :زائر مفقود شده اين حادثه به شرح ذيل اعالم شد ۳۶۶شدن جمع زيادي از زائران بيت اهلل الحرام به ويژه زائران ايراني، اسامي 

ه مقام معظم رهبري، سازمان حج و الزم به ذكر است تا لحظه ارسال خبر از اين افراد اطالع دقيقي در دست نيست و تيم هاي امدادي بعث
زيارت و ... در حال پيگيري موضوع از طريق مراجعه به بيمارستان ها، مراكز امدادي و ... هستند و به محض كسب اطالعات جديد به اطالم 

 .مردم شريف خواهد رسيد
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 :در گفتگو با مهر يحجت االسالم شهسوار

 استدهر نکرييدر منا تغ يرانيا يهاآمار کشته
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  .است نفر ۱۳۱حادثه منا همچنان  يرانيمديركل حوزه رياست و روابط عمومي سازمان حج و زيارت گفت: آمار کشته شدگان ا

حادثه  يرانين مطلب افزود: آمار کشته شدگان ايان ايبا ب خبرنگار مهرمديركل حوزه رياست و روابط عمومي سازمان حج و زيارت در گفتگو با 
 .جاد نشده استين آمار ايدر ا يريينفر است و تغ ۱۳۱منا همچنان 

ف ين تکلييت آن ها تعيد وضعيخود مراجعه نکرده اند و با يز مفقود هستند که هنوز به کاروان هاين يرانيحجاج ا از يافزود: برخ يشهسوار
 .شود

ن يت مفقودان و کشته شدگان اين وضعياز آخر يينها يو حت يقيم فردا آمار دقيدوارم بتوانيصورت گرفته ام يافزود: با توجه به تالش ها يو
 .ميحادثه تلخ ارائه ده
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 !در حج يدفاع اردوغان از عملکرد مقامات سعود
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 ير برگزاريحق ندارد از تداب يچ کسيمناسک حج گفت: ه يدر برگزار يد از عربستان سعوديب اردوغان با تمجيبه گزارش الحدث، رجب ط

 .کنند يف خود عمل ميبه طور کامل به وظا ينان دارم مقامات سعوديحج انتقاد کند و من اطم
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 ادبود حجاج در مساجد تهرانيمراسم  يبرگزار

 
 

 ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۴مهر  ۳جمعه  - 2924136خبر:  ٔ  شناسه

 
  

  .ادبود حجاج جان باخته در حادثه منا خبر داديمراسم  ي، از برگزاريه اياجد با انتشار اطالعبه امور مس يدگيمرکز رس

ادبود و يدر فاجعه روز گذشته در منا، مجلس   از حجاج يدر گذشت تعداد يمسجد، در پ يگاه تخصصيبه نقل از پا مهر يخبرگزاربه گزارش 
 شود. ي، در مساجد استان تهران برگزار ميرانيژه حجاج ايشت حجاج مظلوم جانباخته به وبزرگدا

به امور مساجد و در روز شنبه چهارم مهرماه، بعد از نماز مغرب وعشا در مساجد استان تهران برگزار  يدگين مجلس بنابر اعالم مرکز رسيا
 خواهد شد.

 ن شرح است:يه بدين اطالعيمتن ا

 يباسمه تعال

 ل به عزا کرد.ين را تبديد مسلميام عيا منا بت باريه راجعون. محضرمبارک ائمه محترم جماعات دامت برکاتهم. فاجعه مصياناهلل واناال

ادبود و بزرگداشت حجاج مظلوم جانباخته به يتکارآل سعود، انشااهلل مجلس يخاندان جنا ياقتيل يت بيبت بزرگ ومحکومين مصيت ايباتسل
 زهموطنمان، روز شنبه چهارم مهرماه، بعد از نماز مغرب و عشا در مساجد استان تهران برگزار خواهد شد.يزژه حجاج عيو

 شتر برگزار خواهد شد.ياهلل، باشکوه هرچه ب يت، مجلس بزرگداشت مهاجران الير شما مشاعل هدايانشااهلل با تدب

 کم و رحمة اهلل.يوالسالم عل
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ک اماکن متبرکهيت دموکراتيريدر مد يو ضرورت بازنگر« منا»حادثه   

 

 
 ۱۸:۱۰ - ۱۳۹۴مهر  ۳جمعه  - 2924129خبر:  ٔ  شناسه

 
  

 يو مهم را در اذهان امت اسالم يک سئوال جديشک  يحجاج مسلمان رخ داد ب يبرا ين وحيام حج در سرزميکه در ا يدر پ يحوادث تلخ پ
  .ت اماکن متبرکه استيريجاد نمود و آن سوال مسئله مديا ينياز هر قوم و نژاد و سرزم

ن يسلطه بر اماکن متبرکه برخوردار است؟ کدام يت بخش براين منبع مشروعيآل سعود از کدام يدولت خاندان يراست به :پور يمحمود نقد

ت شناخته اند ؟ خاندان آل سعود يبر اماکن متبرکه حجاز را به رسم يسلطه خاندان سعود يمبنا ياسالم ين هاير سرزميسا يماک از علي 
احاطه و تسلط  يبرا ياسيو س ي، اجتماعيني، دياخالق يت هاين صالحيکدام جهان اسالم انجام داده اند ؟  يسرافراز ين خدمت را برايکدام

 .تواند به خود مشغول سازد يرا م يگر که ذهن هر مسلمانيسئواالت د ياريبس ارا هستند؟ و بر اماکن متبرکه را د

افته و مسلمانان جهان را يتسلط  يا بر اماکن اسالميتانيت دولت بريخود سالهاست که با حما يريو تکف يوهاب يشه هايبا اند يخاندان سعود
اداره اماکن  يبرا يتيت و مقبوليت، مشروعيچ گونه صالحين خاندان نه تنها هياست. اده، تفکر و عمل خود نموده ينگران از نوع نگاه، عق

و عامل سرکوب و انحراف در جهان اسالم  ياسالم يانهايسرکوب و اعمال قدرت بر جر يبرا  يجهان يمتبرکه ندارد بلکه ابزار دست قدرتها
 .ده استيگرد

و  ير سلطه خود در آورده و با استبداد ذاتيرا به ز ين اسالمين سرزمين و ارزشمندترين هزار شاهزاده، مقدس تريبا چند يخاندان سعود 
ت مقامات يرير سوء مدياخ يکند. متاسفانه در سالها يم يدر اداره اماکن متبرکه را نف ياسالم يگر دولت هايمطلق خود،هر گونه مشارکت د

  .ده استيل گرديتبد يمت اسالما ياز دغدغه ها يکين خاندان در اداره اماکن متبرکه به يا

به  يعربستان سعود يتيامن يروهايبرگزار شد. تجاوز ن يگريده ديعد يها يمتاسفانه حج سال گذشته و حج امسال با مشکالت و کج رفتار
نه( و حادثه يمکه و مد يتاريارت اماکن زين و زياعمال حج )برائت از مشرک يبا حجاج در برگزار يو بد اخالق يت اهلل الحرام، بد رفتاريحجاج ب

ت اماکن يريگر ضعف خاندان آل سعود در مديد بار ديشدن صدها مسلمان گرد يان زوار که باعث کشته و زخميل در ميدلخراش سقوط جرثق
ط داده بودند رب يعين حادثه را بدون استدالل و سند به مسائل طبيکه ا يدر حال يخود را برمال نمود و خاندان سعود يمتبرکه و مسائل داخل

  .باشند يت اداره اماکن متبرکه حجاز را دارا نميو صالح يستگيمجددًا برهمگان نشان دادند که شا يبا فاصله اندک

ن امن ين سرزميآغاز گردد تا ا يد حرکتيبا يان امت اسالمينه در مياداره اماکن متبرکه مکه و مد يثابت نمود که برا« منا» حادثه دلخراش 
 ينيک بازبياز به ينه نيرسد که اماکن متبرکه مکه و مد يت اماکن متبرکه به نظر ميبا توجه به وضع به قتلگاه مسلمانان نگردد.ل يتبد ياله

دارا  ت و اداره نقاط مهم و متبرک فوق را يريمد يچ وجه توانمنديآل سعود به ه يگردد و خاندان حکومت يدر اداره آنها احساس م يجد
   .ستين
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ک بر عهده ياگر به صورت دموکرات نه يرسد که اداره اماکن متبرکه مکه و مد ي، بنظر ميامت اسالم يت نقاط فوق براياف و اهمن اوصيبا ا
ر مسلمانان را در يسا نکه يو هم ا را از زحمت اداره اماکن متبرکه راحت کند! يتواند هم خاندان سعود يرد، ميمسلمانان قرار گ يتمام

ت آن يريشتر از نحوه مديک مسئله حج بيدئولوژيو ا ياسيم آل سعود به منافع سيد. هر چند رژيم نمايکن متبرکه سهاما ت و اداره يريمد
 .دينما يريع فوق جلوگيتواند از تکرار فجا يشک طرح فوق م يتوجه دارد اما ب

 يدر برگزار يران که تجربه موفقيا ياسالم يهمچون جمهور ييخود با کشورها ياسيک و سيدئولوژيم آل سعود اختالفات ايدر واقع، اگر رژ
ت يريت مسائل جهان اسالم بلکه در مديريل کند و حداقل نه در مديتعد يدارند را کم يت اماکن مقدسه مذهبيريو مد يمذهب يمراسم ها

 .م بوديع و اتفاقات تلخ نخواهين فجايرا مشارکت دهد بدون شک ما شاهد ا يگر دول اسالميد ياماکن مذهب

ت درست يريتواند بدون مد ينم ينشان داد که عربستان سعود يجهان اسالم به خوب يعموم ع تلخ به اذهان ين وقايد گفت که ايت باينها در
ت درست اماکن يريمد يش رو برايرد که تنها راهکار پيد بپذيم آل سعود بايت مسائل جهان اسالم باشد. رژيريمد يخود مدع يمسائل داخل

کند  يم را با چالش مواجه مين رژيا يت حداقليت و مقبوليمشروع يع و حوادث تلخ که به صورت روزافزونين فجاياز تکرار ا ييمتبرکه و رها
 .است يهمه ملل و دول اسالم ين اماکن از سويک ايت دموکراتيريمد
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 منيسعود در آل يتهايجنا يبررس يالملل برانيدرخواست سازمان عفو ب

 
 

 ۱۷:۴۰ - ۱۳۹۴مهر  ۳جمعه  - 2924112خبر:  ٔ  شناسه

 
آل سعود  يت هايقات در خصوص جنايمن خواستار تحقيها به يت ادامه حمالت سعوديضمن محکوم يه ايانيالملل با صدور بنيسازمان عفو ب

  .کشور شد نيدر ا

من يانه آل سعود به يت ادامه حمالت وحشين الملل امروز جمعه در محکوميگاه النشره، سازمان عفو بيبه نقل از پا مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .ه صادر کرديانيب

 .من شده استيآل سعود در  يت هايعتر جنايسرهرچه  يه خود خواستار بررسيانين سازمان در بين گزارش، ايبر اساس ا

من به صورت مرگبار در حال بدتر شدن است، به يت در يوضع :ح کرديمن، تصريم در يوخ يه خود با اشاره به اوضاع انسانيانين سازمان در بيا
 .ن کشور شوديا من عازميه مردم يتها عليقات درباره جنايتحق يسازمان ملل برا ياز سو يئتيل الزم است هين دليهم

د و يهزار نفر شه ۲۰ن کشور يآل سعود به ا ياز زمان آغاز تجاوز نظام من اعالم کرده بوديوزارت بهداشت  يشتر سخنگويپ ن ارتباط،يدر هم
 .شده اند يا زخمي

 .دهند يل ميفاع تشکد يانه آل سعود را زنان و کودکان بيان حمالت وحشياز قربان يارين گفته بود: بسينه همچنين زميدر ا يالشام

مناسب به  ييل عدم وجود مواد داروين کشور به دلياز شهروندان ا يادينکه هم اکنون شما زيان اين با بيمن همچنيوزارت بهداشت  يسخنگو
 .آل سعود بسته است يت هايجنا يچشمان خود را به رو يد کرده بود: جامعه جهانيرسند، تأک يشهادت م
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 حادثه منا برگزار شد يدولت به منظور بررس اتيجلسه فوق العاده ه

 
 

 ۱۷:۳۷ - ۱۳۹۴مهر  ۳جمعه  - 2924126خبر:  ٔ  شناسه

 
در عربستان فاجعه  يرانيت حجاج ايوضع يريگيابعاد و پ يسس جمهور به منظور بررياست معاون اول رئيات دولت به ريجلسه فوق العاده ه

  .منا برگزار شد

ابعاد فاجعه منا  يس جمهور به منظور بررسيمعاون اول رئ يرياست اسحاق جهانگيأت دولت به ري، جلسه فوق العاده هخبرنگار مهربه گزارش 
 .در عربستان عصر امروز برگزار شد يانريت حجاج ايوضع يريگيو پ

ات دولت يل جلسه فوق العاده هيتشک يبا معاون اول دستورات الزم را برا يورک در تماس تلفنيويس جمهور در بدو ورود به نيشب گذشته رئ
 .موضوع صادر کرد يريگيپ يبرا ياژهيل ستاد وين حادثه دلخراش و تشکيابعاد مختلف ا يبه منظوربررس

ژه يل ستاد ويمامور کرد تا دراسرع وقت با تشک س جمهو رايمعاون اول رئ به مناسبت فاجعه منا، يتيام تسليبا صدور پ ين روحانيهمچن
نجانب گزارش ير را انجام داده و مستمرا به ايران، اقدامات زيف ايبه ملت شر يع امکانات الزم، ضمن اطالع رسانين فاجعه وتجميبه ا يدگيرس

 .دهد
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 ياسالم ير کشورهايسعود دراداره حج/سپردن امور حج به ساآل يتيکفايب

 

 ۱۸:۴۵ - ۱۳۹۴مهر  ۴شنبه  - 2925081خبر:  ٔ  شناسه

 
ح کرد: يمسئول اول و آخر فاجعه غمبار منار هستند، تصر ينکه مقامات سعوديان ايعراق با ب« ليالنخ» ير خبرگزاريمد «ميالحک يمحمد عل»

  .کنند ين خود شانه خاليت سنگير بار مسئوليکنند از زيها تالش ميسعود

ت اهلل الحرام يشدن هزاران نفر از حجاج ب يکشته و زخم ينيبشير قابل پيانتشار خبر غ ، روز پنجشنبه هفته گذشتهمهر يخبرگزاربه گزارش 
عهد دوم پادشاه ير دفاع و وليوز« محمد بن سلمان»توان گفت که نقش  يمسلمانان در سراسر جهان را شوکه کرد. هم اکنون م يتمام در منا،
جمرات عازم منا شده بود و به  يرم يبرا يچندصد نفر يبه همراه کاروان يه وشود کيرا گفته ميز ن فاجعه مسّجل شده استيدر ا يسعود

ر قابل يغ يت منجر به فاجعه ايکه در نها يحجاج بستند؛ اقدام يبه رو يل عبور ويتسه يراه ها برا يتمام يتيامن يروهايل نين دليهم
 .انتظار شد

 يت نظم از سويب عدم رعايعج يفاجعه را بر عهده نگرفتند، بلکه در اقدامن يت اينه تنها مسئول يبت وارده، مقامات سعوديبا وجود مص
به  ياسالم يمسلمان را به دنبال داشت. در حال حاضر کشورها يکه خشم کشورها ين حادثه عنوان کردند؛ موضوعيحجاج را عامل وقوع ا

 ياسالم يها يبه دست سازمان همکار رين امر خطيت ايسئولها در اداره امور حج خواستار سپرده شدن ميسعود ياقتيل يو ب يتيکفا يل بيدل
 .هستند

ر يوز« محمد بن سلمان»اتفاق افتاد که  ين حادثه زمانيگفت: ا خبرنگار مهرن فاجعه مرگبار به يان علت وقوع ايدر ب« ميالحک يمحمد عل»
ر حرکت هزاران نفر از حجاج به حرکت افتاده بود. يبر خالف مس يتيعنصر امن ۱۵۰محافظ و  ۲۰۰ يراهعهد دوم ملک سلمان با هميدفاع و ول

 .ن فاجعه استيوقوع ا يد گفت که محمد بن سلمان عامل اصلين بايبنابرا

نظم انجام مناسک حج  ينراينفر از حجاج ا ۳۰۰نکه يبر ا يچاپ لندن مبن« الشرق االوسط»مطلب منتشر شده در روزنامه  ضمن انتقاد از يو
است فرار رو به جلو را يست، سيت خود در قبال فاجعه رخ داده نيرش مسئوليکه حاضر به پذ يت نکردند، اظهار داشت: عربستان سعوديرا رعا

 .ن حادثه هستنديخواستار مجازات عامالن ا ياسالم ياز کشورها ياريد کرد: در حال حاضر بسيتأک يش گرفته است. ويپ

ن فاجعه يمسئول اول و آخر ا يندارند، گفت: عربستان سعود يريچ تقصينکه حجاج در حادثه رخ داده هيان ايبا ب« النخل» يخبرگزارر يمد
اندازد که قصد يب يترس و وحشت را به جان کسان يکرد. آل سعود قصد دارد نوع ينه مقصر معرفين زميتوان حجاج را در ا يمرگبار است و نم

 .انجام حج دارند

ل همواره مستحکم بوده و يو اسرائ يگفت: روابط عربستان سعود يستيونيم صهيان مقامات آل سعود و رژيبا اشاره به روابط مستحکم م يو
 .باهم دارند يار خوب و حسنه ايدو طرف روابط بس يباشد، بلکه به صورت علن يست که پنهانين ين مسأله ايهست و ا

 ين سؤاليد کرد: ايدر لحظه وقوع حادثه کجا هستند، تأک يعربستان سعود يتيامن ين هايست دوربين ن سؤال که معلوميم با طرح ايالحک
انجام  ين حادثه است و آن را به صورت عمديا ياز مردم را مشغول کرده است، مردم معتقدند که آل سعود مسئول اصل يارياست که ذهن بس

 .داده است
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ز است که با گذشت چند ساعت از وقوع يار تعجب برانگيبه مجروحان حادثه منا گفت: بس يامدادرسان در يبا اشاره به اهمال مقامات سعود يو
 .دگان افتادنديب ديبه آس يبه فکر امدادرسان يحادثه مقامات سعود

ها به حجاج يسؤال دارد که چرا سعود يح کرد: جايده، تصريب ديه حجاج آسيعل ياقدامات مقامات سعود ين با انتقاد از برخيهمچن يو
ن سؤال که با وجود گذشت دو روز از وقوع حادثه چرا تاکنون يم با طرح ايدادند. الحک يخود را نم يده اجازه تماس به خانواده هايب ديآس

 .ها دارديسعود يتيکفا يتأمل داشته و نشان از ب يبس ين موضوع جايدا نشده اند، اظهار داشت: اين پيمفقود

ن يکرده اند، اظهار داشت: ا يتيدارند، از حادثه رخ داده ابراز نارضا يبا عربستان سعود يکه روابط خوب ييکشورها ينکه حتيان ايم با بيحک
 يمسلمان باشد. البته عربستان سعود يسپردن امور حج به دست کشورها يون مشترک برايسيک کميل يتواند مقدمه تشک يمسأله م

 .تر اعالم کرده استشين مسأله را پيمخالفت قاطعانه خود با ا

که  يح کرد: از عربستانيوسته باشد، تصريبه وقوع پ ين حادثه به صورت عمدينکه چقدر احتمال دارد ايبر ا يمبن يدر پاسخ به سؤال يو
ه ل را در منطقياسرائ ياست هايکشد، س يمن را به خاک و خون ميکشد، مردم  يه و عراق به خاک و خون ميکودکان دو ساله را در سور

 .ستيد نين فاجعه بعيبودن ا يست ها در ارتباط دائم است، عمديکند، با ترور ياده ميپ

 يح کرد: باالخره اساميمنتشر شده است، تصر يها در حادثه منا که توسط مقامات سعود يکشته ها و زخم يم ضمن انتقاد از آمارهايالحک
ده بنده يادامه داد: به عق ين مسأله را انکار کنند. ويتوانند ا يها نميو سعودارت ثبت شده است يکه به حج رفتند در سازمان حج و ز يکسان

 .ان مسلمانان استيبه دنبال بر هم زدن وحدت م يط کنونيآل سعود در شرا

سعود در آل  يتيکفا ياز ب ياسالم ياز کشورها ياري، گفت: در حال حاضر بسيط کنونيدر شرا ياسالم يکشورها يبا اشاره به مطالبه اصل يو
 .رندير را به دست بگين امر خطيهستند و تمام تالش خود را به کار خواهند بست تا اداره ا ياداره امور حج ناراض

ه ننگ آل سعود است و تنها ين مسأله مايا :ها، اظهار داشتين حادثه توسط سعوديت ايرش مسئوليدرباره علت عدم پذ يدر پاسخ به سؤال يو
 .ش نزدک تر کرده استيش از پيرا ب ين است که حادثه منا مرگ خاندان سعوديشود گفت ا يمنه ين زميکه در ا يزيچ

 .د کرديه منطقه تأکيدات آل سعود عليمقابله با تهد يبرا ياسالم يان سخنان خود بر لزوم وحدت کشورهايم در پايالحک
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 ت گفتيارتش جان باختن حجاج در حادثه منا را تسل يروابط عموم

 

 ۱۸:۳۵ - ۱۳۹۴مهر  ۴شنبه  - 2925077خبر:  ٔ  شناسه

 
ن يا ياهيانيران در بيا ياسالم يارتش جمهور يت اهلل الحرام در منا، روابط عمومياز حجاج ب يريحادثه جانگداز جان باختن جمع کث يدر پ

  .ت گفتيحادثه را تسل

 ياسالم يارتش جمهور يالحرام در منا، روابط عموماهللتياز حجاج ب يحادثه جانگداز جان باختن تعداد ي، در پمهر يخبرگزاربه گزارش 
 صادر کرد. يتيام تسليران پيا

حج که موجب جان باختن و مجروح شدن  يآن هم در موسم معنو ين وحيبت بار در سرزميمص ام آمده است: فاجعهين پياز ا يدر بخش
ون و يد آحاد فرماندهان، روحانيق و تالم شديزمان شد، موجب تاثر عمياز هموطنان عز يت اهلل الحرام از جمله تعدادياز حجاج ب يريشمار کث

 ران شد.يا ياسالم يکارکنان ارتش جمهور

افته يام نيالت يل در حرم امن الهيبت بار سقوط چرثقيدهها خانواده داغدار هنوز از حادثه مص ياسالم و دلها يايکند: دن يم ديام تاکين پيا
تلخ کرد.  يد قربان را به کام امت اسالميد سعيع ينيريبت بارتر، دل همه مسلمانان جهان را به درد آورد و حالوت و شيمص يبود که خبر

 يد و امت اسالميت اهلل الحرام را به خاک و خون کشين بار در منا حجاج بيت برگزارکنندگان مناسک حج، ايريطه سوءمدکه به واس يفاجعه ا
 را عزادار کرد.

اهلل االعظم  يبت بزرگ به ساحت مقدس ولين مصيت ايران ضمن تسليا ياسالم يارتش جمهور يام آمده است: روابط عمومين پيان ايدر پا
ان، از خداوند متعال يمعظم قربان يژه خانواده هايهموطنان به و يکل قوا و تمام يو فرمانده ين )عج( و مقام معظم رهبرحضرت صاحب الزما

آماده  ير ابالغين حادثه مسالت دارد و برابر تدابين ايمجروح يعاجل برا يبازماندگان و شفا يل برايجان باختگان، صبر جز يعلو درجات برا
 ده است.ين حادثه ديرش مجروحيامداد و نجات و انتقال و پذ يم هايعزام ت، ايهرگونه کمک رسان
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 آل سعود صحه گذاشت يتيکفايبر ب يشبکه سعود

 

 

 ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۴مهر  ۴شنبه  - 2925084خبر:  ٔ  شناسه

 
ن حادثه برداشت و بر يم عربستان در ايرژ يتيکفايدرباره حادثه منا، پرده از ب ييها، به طور ناخواسته و با طرح گمانه«هيالعرب» يشبکه خبر

  .ن مسئله صحه گذاشتيا

 يش از دو هزار مجروح و مفقود از کشورهايکشته و ب ۱۵۰۰ش از يکه تاکنون ببار منا ، با گذشت دو روز از حادثه خونخبرنگار مهربه گزارش 
و قضا و  ييقاير به گردن حجاج مظلوم آفريبا انداختن تقص يکه مقامات حکومت سعود يطيمختلف جهان اسالم برجا گذاشته است و در شرا

آنکه بخواهد به يخود، ب ينيمشاهدات ع يدر البال« ه نتيبالعر» يکنند، خبرنگار شبکه سعوديم يت شانه خالير بار مسئوليقدر، از ز
 .اشاره کرد يسعود ييمسئوالن اجرا يتيمسئوليو ب يريتدبيا حداقل بياز مشکوک بودن حادثه و  يشواهد

که مشاهدات خبرنگار  يزيروز منتشر کرده است، بر اساس آنچيکه د گزارش خود يدر ابتدا يسعود ين رسانه وابسته به دستگاه سلطنتيا
ن حادثه يرا به عنوان عوامل بروز ا« يتيبه دستور مقامات امن يتوجهيب»و « حجاج يحرکت خالف جهت توسط برخ»ل يخود خوانده، دو دل

از  يبند نبودن برخيد کرد و گفت که عامل حادثه، پاييه. نت را تاي، مشاهدات العربيتيک منبع امني»تلخ ذکر کرده و در ادامه آورده است: 
جمارات برسند و نه از راه قطار مشاعر. پس از  يشان به محل رميهاخواستند با اتوبوسيها مها بوده است. آنحج به دستورالعمل يهاکاروان

ده است. يجمرات فرا رس يرم يها براکه نوبت آن يدن حجاجين همزمان شد با رسياده شدند و ايپ ۲۲۳و  ۲۰۴ابان يبازگشت در تقاطع خ
 «.داد يرو ينجا بود که برخورد ناگهانيا

قات ادامه دارد تا مشخص شود ي... تحق ييويديبا ارائه و»ن نکته را مطرح کرده است که ياد کرده، در ادامه ايه از آن يکه العرب يتيمنبع امن
 «.ها در حال انجام استناقض دستورالعمل يهابا کاروان يقاتين تحقيهمچندند؛ ين محل رسيها چگونه به ااتوبوس

افکار  يبرا -آنکه خودشان متوجه باشند يب -مطرح در گزارش  يتيه و مقام امنيالعرب يکه خبرنگار شبکه سعود يب سؤال بزرگين ترتيبه ا
ن محل ياند، چگونه به ات حادثه شدهيو ازدحام و در نها ينظميث بکنند باعيکه ادعا م ييهان است که اتوبوسياند، اجاد کردهيا يعموم

م آل سعود با خشونت مانع هر تحرک خارج از قاعده در مناسک حج يرژ يو انتظام يتيامن يروهايکه ن يطياند!؟ آن هم در شرادهيرس
 شوند.يم

تردد  ير اصليم آل سعود هنوز به موضوع بستن دو مسيکه رژشود يتر ممشکوک يها به محل و ازدحام، وقتاشاره به مسئله ورود اتوبوس
ن يبه ا –ا پسرش محمد بن سلمان يملک سلمان  – يحامل مقامات سلطنت ييل ورود کاروان خودرويجمرات آنهم به دل يرم يحجاج برا

 اند.نداده يمحل، پاسخ

د قربان وجود ينخست روز ع يهاه. نت از ساعتيخبرنگار العرب»د: يافزايدر ادامه م ين شبکه سعوديماجراست؛ گزارش ا يک روين فقط ياما ا
ن ي؛ به ا«شتر کرد...يان حجاج بيد هوا استرس را ميشد يشتر شد و گرمايت به مرور بين ازدحام جمعيرا رصد کرد؛ ا يعيرطبيغ يشلوغ

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/09/25/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%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%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AA-.html
http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/09/25/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%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%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AA-.html


 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   64

 

اند جاد کردهيا يم آل سعود در افکار عموميرژ يياجرا يهاه دستگاهيرا عل يگريب، باز هم بدون آنکه خودشان بخواهند و بدانند، سؤال ديترت
 اند!؟مراسم انجام نداده يتيو امن يير اجرايش تدابيافزا يبرا يچ اقدامياند، چرا هدر محل منا شده يعيرطبيغ ياز صبح متوجه شلوغ يکه وقت

در محل  يعيرطبيو ازدحام غ يد متوجه شلوغيز عنخست رو يهابه گفته خودش از ساعت يک شبکه خبريخبرنگار  يح که وقتين توضيبا ا
د ين نکته باياند!؟. به ابروز بحران را نگرفته ياند و جلوت نشدهين وضعيچطور متوجه ا يسعود يتيو امن ييشود، مسئوالن و عوامل اجرايم

 اند.سابقه در آن روز اشاره کردهيب يو شلوغ يريتدبيحج را اضافه کرد که به ب يميداران قدارت کشورمان و کاروانيران حج و زياظهارات مد

بار م، آمار تلفات حادثه خونين رژيا ييآل سعود و فشل بودن دستگاه اجرا يريتدبيه بودن بيل چند اليکه به دل يطيرسد، در شرايبه نظر م
 يهاده در حج امسال سرعت گرفته، دستگاهدا يجهان نسبت به حوادث رو يش است و موج اعتراض مسلمانان و افکار عموميمنا رو به افزا

 ييت و پاسخگوير بار مسئوليشتر از گذشته از زيت، بيو جعل واقع يوسازيکنند تا با سناريم حاکم بر عربستان تالش ميوابسته به رژ يغاتيتبل
با تجربه و  يروهايده است که از ماهها قبل، نبرگزار کر يطيم حاکم بر کشور عربستان، حج امسال را در شراينکه رژيژه ايحادثه فرار کنند. به و

جوان و  يروهايآنها، ن ين کشور را به خاک و خون بکشانند و به جايمن فرستاده تا مردم ايحج را به  يو انتظام ييده در امور اجرايدآموزش
 تجربه را بکار گرفته است.يب
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 ت مناسک حج را ندارديري: عربستان قدرت مديفضل يرحمان

 

 ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۴مهر  ۴شنبه  - 2925085خبر:  ٔ  اسهشن

 
  

از  يزبانيم ميت عظيتواند مسوول يعربستان قطعا نم : مناسک حج ناتوان است، گفت يت برنامه هايرينکه عربستان در مديان اير کشور با بيوز
 .نه پاسخگو باشدين زميد در ايحجاج را داشته باشد و با
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 شود يم يريگيپ ياسالم يها ين همکارق سازماياجعه منا را از طرف

 

 

 ۱۸:۲۲ - ۱۳۹۴مهر  ۴شنبه  - 2925080خبر:  ٔ  شناسه

 
و مجامع  ياسالم يها يق سازمان همکاريالزم از طر يها يريگيس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: پيمشاور رئ يندخت موالورديشه

  .در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت ين الملليب

. 
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 منا ها درباره حادثه يسعود ين آمار اعالم شده از سويدتريجد

 

 

 ۱۸:۱۷ - ۱۳۹۴مهر  ۴شنبه  - 2925073خبر:  ٔ  شناسه

 
 .ده استينفر رس ۹۳۴شدگان به  يو زخم ۷۶۹ان حادثه منا به ياعالم کرد: تعداد قربان يمنابع وابسته به وزارت بهداشت عربستان سعود
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 وزارت خارجه در حادثه مناو مجروح  يمفقود يپلمات هايد

 

 
 ۱۷:۳۶ - ۱۳۹۴مهر  ۴شنبه  - 2925045خبر:  ٔ  شناسه

 
 يران در اسلوونير سابق ايپور سف ييم آقايرح ان آنان محمديپلمات وزرات امورز خارجه مفقود و مجروح شده اند که در ميدر حادثه منا چند د

  .جزء جانباختگان است

ان ينفر مفقود شدند که در م ۳۳۰و   کشته يرانينفر حجاج ا ۱۳۶د قربان رخ داد ي، در فاجعه حادثه منا که در روز عخبرنگار مهربه گزارش 
 .شود يده ميز ديتن از کارکنان وزارت امور خارجه ن ن چنديکشته شده ها و مفقود

ز امروز در گفتگو با يف نياز جمله جان باختگان حادثه منا است. ظر يران در اسلوونيا ياسالم ير سابق جمهوريپور سف ييم آقايمحمد رح
 .را از دست داده استفه جان خود يوظ ين اجراياز همکاران ما در وزارت خارجه در ح يکيشبکه خبر گفت: متاسفانه 

 .شود يده ميران در مرو ديمقدم سرکنسول ا ينيفات وزارت خارجه و حسيما معاون اداره تشريز نام احمد فهين نيست مفقوديدر ل

شود  ين حادثه هستند که گفته مين هم جز مفقودان ايران در چير سابق ايسف يران در لبنان و صفرير سابق ايسف يغضنفر رکن آباد 
 .شده اند يعربستان بستر يمارستان هاياز ب يکيبوده و در  مجروح
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 ي/ فهرست اسامي، مجروح و مفقوديت حجاج فوتين وضعيآخر

 
 

 ۱۷:۳۱ - ۱۳۹۴مهر  ۴شنبه  - 2925049خبر:  ٔ  شناسه

 
از  يکيباختگان در نفر از جان ۹۰ :هستند، گفت يمکه بستر يهامارستانيزائر در ب ۹۹نکه يارت با اشاره به ايس سازمان حج و زيرئ

و  ين آمار زائران فوتيآخردر خصوص  يد اوحدي، سعخبرنگار مهربه گزارش   .اندشده ييمارستان جده شناسايزائر در ب ۸ها و سردخانه
هزار زائر از منا به مکه  ۷۰۰ون و يليک ميش از يل بين دليق است، به هميام تشرين روز اينکه امروز، آخريمجروحان اظهار داشت: با توجه به ا

 يها برامارستانيبل تردد به ين دليار مشکل کرده است. به هميدر شهر مکه وجود دارد که تردد را بس ينيک سنگيگردند، تراف يبازم
ن يزائران فوت شده و مجروح و همچن ييشناسا يبرا يتر يات جديانجام شد و بعد از نماز مغرب و اعشاء عمل يامروز به کند ييشناسا
 .ميده ين انجام ميمفقود

آنها خوب  يع عموممارستان هستند که وضيدر ب يزائر مجروح و بستر ۹۹، يزائر فوت ۱۳۶ن آمارها تاکنون يگفت: بر اساس آخر يو
از آنها در  يم جستجو تعداديت يها يکه به کاروان ها مراجعه نکرده بودند، پس از بررس يزائر ۳۶۹ارت افزود: از يس سازمان حج و زياست.رئ

ها در هتل ها نکه از امروز به بعد زائران کاروانيبا اشاره به ا يافت.اوحدينفر کاهش  ۳۲۵ن به يت مفقوديها بودند و در نها يان زخميم
از  يشتريم تعداد بيدواريشود که ام يانجام م يشتريقتر و با سرعت بيات جستجو دقين به بعد عمليمتمرکز هستند، اظهار داشت: از ا

 خود بازگردند. يا به کاروان هايگمشدگان مجروح و 

منا  يمارستان هايح داد: بيل شده است، توضيها تشکن و فوت شدهيمفقود ييجستجو شناسا يم فعال برايپ و تياک ۱۰نکه يبا اشاره به ا يو
مارستان يزائران به جده اعزام شدند که هشت نفر را در ب ييشناسا يز براين يميروز و امروز به طور کامل جستجو شد و تيو عرفات ظرف د

ورود به  يمارستان طائف هستند، افزود: برايب ز دريزائران مجروح ن ينکه تعداديد بر ايارت با تاکيس سازمان حج و زيم.رئيکرد ييجده شناسا
 ين شهر ميمجروحان به ا ييشناسا يم و از فردا با گرفتن مجوز براين کار را آغاز کرده ايم که اياز به مجوز مقامات عربستان داريشهر طائف ن

م به يرا از خانواده ها و بستگان آنها برطرف کن يم نگرانينکه بتوانيا يزائران است برا يتمام ييما شناسا ي، دغدغه اصليم.به گفته اوحديرو
 م.يدان يشدگان، مسئوالن و افراد شناخته شده باشند را نما کشتهين و يان مفقودينکه در ميل اين دليهم

در  يه آلبوميا تهکردند، اضافه کرد: ب يه ميها اجساد را در سردخانه ها تخل يلينکه تا شب گذشته تريارت با اشاره به ايس سازمان حج و زيرئ
 يم يط عادينکه شرايز با توجه به ايم و از فردا نيکن يياز سردخانه ها بودند، شناسا يکيرا که در  ينفر از زائران فوت ۹۰م يسردخانه ها توانست

اختگان حادثه منا به دست بن و جانياز تعداد مجروحان، مفقود يترقيترو آمار دقت جامعيم وضعيم بتوانيدواريشود و ساده تر شدن ترددها ام
 م.يآور

 (:۹۴/۰۷/۰۴روز)مورخ يد ۱۰كه بعد از حادثه منا به كاروان مراجعه ننموده اند تا ساعت  يحجاج

 ن شرح است:ي( به ا۹۴/۰۷/۰۴امروز)مورخ  ۱۰حادثه جمرات تا ساعت  يها يد فوتيست جديل

 ن شرح است:ي( به ا۹۴/۰۷/۰۴امروز)مورخ  ۱۰ن حادثه جمرات تا ساعت يد مجروحيست جديل
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 انيرعبداللهيو ام يفضل ي، رحمانيمجلس با حضور جنت يرعلنيجلسه غ

 
 

 ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۴مهر  ۴شنبه  - 2925031خبر:  ٔ  شناسه

 
ر امور خارجه يوز يقايآفر ير کشور و معاون عربير ارشاد، وزيمجلس با حضور وز يرعلنياز جلسه غ يسالما يسه مجلس شورايات رئيعضو ه

  .حادثه منا خبر داد يبررس يبرا

ر يوز يفضل يحضور رحمان کشنبه بايدر روز  ياسالم يمجلس شورا يررسمي، از جلسه غخبرنگار مهردر گفتگو با  ين فرهنگيمحمدحس
 حادثه منا خبر داد. يبررس يوزارت امور خارجه برا يقايآفر يان معاون عربيرعبداللهيام ر ارشاد ويوز يکشور، جنت

 ير کشور و معاون عربير ارشاد، وزين جلسه انجام شده و مقرر شد وزيا يبرگزار يهايش هماهنگيپ يقيز ادامه داد: دقاينده مردم تبرينما
 ابند.يحادثه منا حضور  يبررس يفردا در صحن مجلس برا يررسمير امور خارجه در جلسه غيوز يقايآفر
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 مراسم بزرگداشت جان باختگان حادثه منا در قم برگزار شد

 
 

 ۲۲:۳۲ - ۱۳۹۴مهر  ۴شنبه  - 2925171خبر:  ٔ  شناسه

 
  .از مردم و مسئوالن در حرم حضرت معصومه)س( برگزار شد يريمراسم بزرگداشت جان باختگان حادثه منا با حضور جمع کث -قم 

)ره( حرم ينيشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمباختگان حادثه منا که شامگاه ادبود جاني، در مجلس خبرنگار مهربه گزارش 
را در ذهن  ۶۰و دهه  ۵۰اواخر دهه  ياز دوره جنگ فضا ييپرداخت و با سرودها يحضرت معصومه)س( برگزار شد، صادق آهنگران به مداح

 .ا کرديحاضران اح

 ين برخيوت مراجع همچنيندگان بين و نمايامعه مدرسج يت آستان حضرت معصومه)س( برگزار شد و اعضايتول ين مراسم از سويا
 .حضور داشتند ياستان يهاتيشخص

دهند که ياصاًل اجازه نم ين مراسم گفت: حاکمان آل سعود حتيه قم در اين حوزه علمي، عضو جامعه مدرسيانيحجت االسالم محمدرضا آشت
که در جنگ  ييهاسوزد همانند صحنهيها دلش منيت ايمظلوم ينسان براجهت دارند که ا يب يهايريها سر زده شود و سختگمارستانيبه ب

 .اتفاق افتاد يليتحم

)ره( ينيزد همان طور که امام خميد به پا خيد هستند، اضافه کرد: جهان اسالم بايزيه و ينکه واقعًا حاکمان عربستان فرزندان معاويان ايبا ب يو
ن کالم امام را درک يت اياهم يامت اسالم يحکومت آل سعود فرمودند ول ير را براين تعبياگذشته  يهاان کشتار زائران در ساليدر جر
 .نکردند

ل تا يمتعدد افتادن جرثق ين را ندارند و ماجراهايفين شرياقت اداره حرميها لنياظهار داشت: ا ياسالم ينده مردم قم در مجلس شوراينما
 .دهديرا به صورت مسلسل وار نشان م ياقتيل ين بيحادثه منا ا تًا هميسقوط پنکه و آتش گرفتن چادرها و نها

د يشوند بايحج به مکه مشرف م يون زائر برايليچند م يرا مشخص است وقتيعوام هستند ز يليخ يادامه داد: معلوم است حکام سعود يو
 .ده شوديشيحفاظت از جان آنها اند يبرا يريتداب

ه برگزار شد و صدها يضيه در مدرسه فيت حوزه علميريمرکز مد يت آل سعود از سويدر محکوم يمز مراسياست صبح امروز شنبه ن يگفتن
 .آل سعود اعتراض کردند يريتدب ينسبت به ب ييتن از طالب با تجمع و سردادن شعارها
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 از فاجعه منا ينيت شاهدان عيروا

 
 

 ۲۱:۱۶ - ۱۳۹۴مهر  ۴شنبه  - 2925159خبر:  ٔ  شناسه

 
  .ن فاجعه پرداختنديا يريل شکل گياز فاجعه دردناک منا به دل يان گوشه ايضمن ب يعراق ينيشاهدان ع

درباره علل فاجعه منا اعالم کردند: حادثه منا به سبب عبور کاروان حامل  يه المسله، حجاج عراقگايبه نقل از پا مهر يخبرگزاربه گزارش 
 عهد عربستان بود.ين وليز جانشيمحمد بن سلمان بن عبدالعز

 جاد ازدحام شد.ير عبور حجاج و اين سبب اختالل در مسيان کردند: ايب يعراق ينيشاهدان ع

 يب ميکه عامل فاجعه منا و جان باختن صدها نفر از حجاج شد را تکذ يخبر عبور کاروان رسم يت سعودان کرد: مقامايالمسله در ادامه ب
در مراسم آنهم با  يعهد و مشارکت ويعبور کاوران ول يعنين موضوع يبه دنبال پنهان کردن ا ين است که مقامات سعوديقت ايکنند اما حق
 س هستند.يپل يروين 150ارتش و  يروين 200متشکل از  يکاروان رسم

 جاد ازدحام شد.يان حرکت حجاج موجب اير جريدر مس يدر واقع حرکت کاروان شاهزاده سعود

رها ياز مس يکيرا من ساعت نداشتم من در يم صبح بود زيالداود گفت: ساعت حدود هشت و ن يبه نام سلمان عل يعراق ينياز شاهدان ع يکي
ا يگو ه وجود نداشت. به ناگاه حرکت متوقف شديکردند و هوا گرم بود و تهو يحرکت م يبه آرام الجمرات در حال حرکت بودم. حجاج يبه سو

 به اغما فرو رفتند. ياريکه راه بسته بود. بس

ون و يد مقاومت کرد. حجاج شيبا ينداشت. مشخص نبود که تا ک يده ايبود حجاج منتظر کمک بودند اما فا يبد ياريد: وضع بسيافزا يم يو
کمک صورت گرفت اما  يگران برايد ينبود. اقدامات از سو يگر گذشت اما از کمک خبريدو ساعت د بود. يکردند. صحنه دردناک يم يزار
 مرگ در مکان منتشر شد. ينداشت. بو يده ايفا
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 به فاجعه منا يدگيو رس يجلسه بررس

 
 
 

۱۳۹۴-۰۷-۰۴ ۲۱:۱۰ 
 
 

 .ر کشور و خبرنگاران رسانه ها برگزار شدي، وزيفضل ينبه با حضور عبدالرضا رحمانبه فاجعه منا عصر روز ش يدگيو رس يجلسه بررس
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 عهد عامل جان باختن حجاج در منا استين ولي: کاروان جانشينيشاهدان ع

 

 ۲۰:۵۶ - ۱۳۹۴مهر  ۴شنبه  - 2925152خبر:  ٔ  شناسه

 
س يپل ۱۵۰ارتش و  يروين ۲۰۰ز شامل يمد بن سلمان بن عبدالعزاعالم کردند که حادثه منا به سبب عبور کاروان مح يحجاج عراق يبرخ

  .بوده است

. 
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 :شد ير بهداشت عربستان مدعيوز

 !نفر هستند ۹۳۴ها يو زخم ۷۶۹حادثه منا  يهاتعداد کشته

 
 

 ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۴مهر  ۴شنبه  - 2925102خبر:  ٔ  ناسهش

 
  !هستند يزخم ۹۳۴کشته و  ۷۶۹ان فاجعه غمبار منا يشد که شمار قربان يمدع يدر سخنان ير بهداشت عربستان سعوديوز« خالد الفالح»

ن آمار يبه اشاره به آخر يدر سخنان ير بهداشت عربستان سعوديوز« خالد الفالح»ه، النشر يگاه لبنانيبه نقل از پا مهر يخبرگزاربه گزارش 
 !نفر هستند ۹۳۴آن  يها ينفر و زخم ۷۶۹ن حادثه يا يکشته ها :شد يان فاجعه مرگبار منا، مدعيقربان

را  يامدادرسان يروهايت وارد عمل شده و ناز وقوع حادثه ما به سرع يقين ادعا کرد: پس از دقاينه همچنين زميدر ا ين گزارش، ويبر اساس ا
 .ميبه منطقه وقوع آن اعزام کرد

 يزخم ۲۰۰۰کشته و حدود  ۱۳۰۰ان حادثه منا را ياز رسانه ها شمار قربان ياريرد که بسيگ يصورت م يدر حال ين مقام سعودياظهارات ا
 .اعالم کرده اند
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مهر  5اخبار روز 

 1394ماه 
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 :در استان و امام جمعه همدانه يفق ينده ولينما

 د از جهان اسالم محو شوديه شوم آل سعود بايسا

 

 ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۴مهر  ۵کشنبه ي - 2925651خبر:  ٔ  شناسه

 
ه يد ساياست، گفت:با ياسالم يان حکومت هايدر م يک غده سرطانينکه آل سعود يان ايدان با به در استان و امام جمعه هميفق ينده ولينما

  .از جهان اسالم محو شود ين غده سرطانيشوم ا

ان يات آل سعود، با بياعتراض به جناکشنبه در تجمع بزرگ مردم همدان در يظهر  ين طه محمدياث الديت اهلل غي، آخبرنگار مهربه گزارش 
ه آل يد سايند، گفت: بايايدان بيز به ميگر نيد ياسالم يزد تا کشورهايبه پاخ يران اسالمين است که اين تجمع ايا ينکه هدف از برگزاريا

 نه محو شود.ياست از مکه و مد يک غده سرطانيسعود که 

ز ادامه دارد، يدشمنان ن يت هايکه جهان اسالم خاموش باشد جنا ينکه تا زمانيان ايب ه در استان و امام جمعه همدان بايفق ينده ولينما
 م حج سهم داشته باشند.يت کنگره عظيريد تمام کشورها در مديعنوان کرد: با

به عربستان برود  قيم تحقيک تين هستند که يدانست و ادامه داد: تمام کشورها خواستار ا يمکه را ساختگ يتمام اتفاق ها يت اهلل محمديآ
 ست.يک اتفاق ساده نيچراکه شهادت دو هزار زائر 

م و يق کنند، افزود: اگر در صحنه حاضر نشوين حق را دارند که تحقين حادثه داشته اند ايک کشته در ايکه  ييکشورها ينکه حتيان ايبا ب يو
 اهد داد.شوم خود ادامه خو يم دشمن همچنان به کارهاياز خود نشان نده يعکس العمل

دشمنان را  يد ترفند هاياست، گفت: با ياسالم يايدن ياسيس يدارينکه امروز روز بيان ايه در استان و امام جمعه همدان با بيفق ينده ولينما
 م.يم و با آنها مقابله کنيبشناس يبه خوب

د يم، عنوان کرد: بايشوم دشمنان باش يمراقب نقشه هاد قدم به قدم و لحظه به لحظه ينکه بايان ايدر ادامه سخنان خود با ب يت اهلل محمديآ
 کرد. يشوم دشمنان را خنث يتمام نقشه ها

 يد پاسخگويم نحس و شوم باين رژيان کرد: اينکه آل سعود به وحشت افتاده است، بيان ايه در استان و امام جمعه همدان با بيفق ينده ولينما
 ت را قبول کند.ينان جيجان باختگان باشد و ا يتمام خانواده ها

 يآبرو يبرا يريت پذيو فرار آل سعود از مسئول ينکه نوع لج بازيان ايز با بيه در استان و امام جمعه همدان نيفق يول  ندهيمسئول دفترنما
 کند. يشهدا عذر خواه يد از خانواده هايحج و اسالم نگران کننده است، گفت: آل سعود با

است  يک مطالبه عموميتمام جهان است، گفت: حج  يبرا يو مسئله عموم ين الملليک امر بينکه حج ياان يبا ب يحجت االسالم ناصرنقو
 ت شود.يريمد ياسالم يکشور ها يد از سويپس با
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ن بردن مسلمانان در جهان ين اقدامات از بيجاد کنند، گفت: هدف دشمن درخصوص ايا يداخل يخواهند کودتا ينکه دشمنان ميان ايبا ب يو
 .است

 يرد و پاسخ گويت را برعهده گين جنايت ايد مسئولينکه آل سعود بايان ايه در استان و امام جمعه همدان با بيفق ينده وليمسئول دفترنما
 کند. يم ياسالم باز يل است که با آبرويبدتر از اسرائ يک غده سرطانيشهدا باشد، عنوان کرد: آل سعود  يخانواده ها

 ن ابراز تنفر و انزجار کرد.يم ننگين رژيبرضد آل سعود قرائت و از ا يه ايانيه بدر ادام يحجت اسالم نقو

ل، عزا عزاست امروز يکا، مرگ بر اسرائيت را رها کن، مرگ برآمريا کن جنايمرگ برآل سعود کافر، آل سعود ح يتجمع کنندگان با شعارها
 ان کردند.يآل سعود ب يت هاير حجاج ما صاحب عزاست امروز، اعتراض خود را به جنايام
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 د کردند؛يتاک ياهيانيندگان در بينما

 ان استيت آل سعود در فاجعه منا و حوادث پس از آن نمايريسوء مد

 
 

 ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۴مهر  ۵کشنبه ي - 2925602خبر:  ٔ  شناسه

 
قرار  يمورد بررس يت مناسک حج در سازمان کنفرانس اسالميرير نحوه مدييد کردند که تغيتاک ياهيانيدر ب ياسالم يندگان مجلس شوراينما

  .حج استفاده شود ير کشورها در برگزاريت سايگرفته و از ظرف

صادر کردند که  ياهيانيفاجعه منا ب يندگان مجلس در پينما ياسالم يکشنبه مجلس شورايروز  يان جلسه علني، در پاخبرنگار مهربه گزارش 
 قرائت شد. يعلن سه مجلس در صحنيئت رئيعضو ه يتوسط ضرغام صادق

 

 ر است:يه به شرح زيانين بيمتن ا

 مياهلل الرحمن الرحبسم

اهلل تيحجاج ب يد قربان را برايع يالرحمان شد و شادوفياز ض ياديشدن مظلومانه تعداد زفاجعه منا در مراسم حج امسال که منجر به کشته 
ل يل در مسجدالحرام، حلقه حوادث غمبار حج امسال را تکميبه عزا مبدل نمود، پس از حادثه سقوط جرثق يآنها و امت اسالم يهاو خانواده

 نمود.

د قربان منا که يدر مورد حادثه روز ع مسلماَََ يل و فاجعه مسجدالحرام بوده است، وليقهر چند ادعا شد که باد و باران عامل سقوط جرث
ن فاجعه و حوادث پس از آن يا يريگدر شکل يمسئوالن سعود يتيکفايت و بيريمدسوء ياز حجاج گشت، به روشن يريقربانگاه جمع کث

 ان است.ينما

در  يواه يو ادعاها ير خود، با فرافکنين تقصيرفتن ايپذ يسعود به جات آليکفايشود حکام بين فاجعه مشاهده ميمتاسفانه پس از ا
 باشند.يم ين گناه بزرگ از اذهان امت اسالميسپردن ا يوابسته درصدد به فراموش يهارسانه

شور خاص، بلکه متعلق ک کين اماکن اسالم که نه متعلق به يترشکل گرفته است که مقدس يان امت اسالمين خواست به حق در ميامروز ا
 يت باالين باشد. بدون شک ظرفيبار و خوناداره و شاهد حوادث غم يف و ناکارآمد فعليت ضعيريد با مديبا يبه جهان اسالم است تا چه زمان

 د.يت نمايرين مديمسلم ين بهره براين صورت و باالتريترحج را به امن يش جهانين امکان را دارد که همايجهان اسالم ا

گر يران و دين واقعه در ايداغدار ا يهات به خانوادهيضمن عرض تسل ياسالم يران در مجلس شورايندگان ملت مسلمان اين رو ما نمايز اا
داغدار به  يندگان کشورهايت نماياب با عضويقتيک گروه حقيم تا يينمايدرخواست م ي، از سازمان کنفرانس اسالمياسالم يکشورها

 ند.ينما يمسلمانان جهان معرف يرا برا ين فاجعه انسانيلل و عوامل اعربستان اعزام و ع
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به منظور پاسخگو  يالمللنيب ييو قضا ين فاجعه در مراجع حقوقيا ييو قضا يم که ابعاد حقوقيز درخواست داريکشور ن يياز مقامات قضا
به هدر نرفته و  يغات سعوديو تبل ينفت ين دالرهايه سنگيسا ريدر ز يرانيرايو غ يرانيگناه ايشود تا خون حجاج ب يريگيکردن عامالن آن پ

 سپرده نشود. يبه فراموش

موضوع  يق سازمان کنفرانس اسالمي، از طريعين فجاياز بروز چن يريم که به منظور جلوگيخواهيز موکدا مين ياسالم ياز دولت جمهور
 قرار دهد. يدر موسم حج در دستور کار و بررس يدولت اسالم يهاتينه را با استفاده از ظرفيمکه و مد ياماکن اسالم يت جمعيريمد
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 ف مفقودان حادثه مناين تکلييتع يه برايران با ترکيا يزنيرا

 

 

 ۱۷:۱۳ - ۱۳۹۴مهر  ۵کشنبه ي - 2926040خبر:  ٔ  شناسه

 
ن حادثه منا يمجروح ير بهداشت به منظور سفر به عربستان و بررسيوز يزايمجلس از صدور و ياست خارجيو س يت مليون امنيسير کميدب

  .رديگين صورت ميف مفقودين تکلييتع يه برايق ترکيها از طر يزنيخبر داد و گفت: را

 يصبح امروز که با حضور وزرا يرعلنيو گفتگو با اشاره به جلسه غيراد« داديرو»در مصاحبه با  ي، محمدحسن آصفرمهر يخبرگزاربه گزارش 
ن اتفاق را يا يريگان علت شکلين آقايل شد، اظهار داشت: ايوزارت خارجه تشک يقايو آفر يو معاون عرب يکشور و فرهنگ و ارشاد اسالم

 به مصدومان مطرح کردند. يدگيرس يبرا يم پزشکيرا در خصوص انتقال کشته شدگان در منا و ت ييها کردند و بحث يبررس

 ين جلسه خواند و افزود: آنطور که آقايمورد بحث در ا يگر محورهاين انتقال اجساد حجاج را از ديمسئله و همچن ياعزام به مکه و بررس يو
 شود. ين و انتقال اجساد وارد بررسيبه مجروح يدگير شده تا در حوزه رسر بهداشت صاديوز يزايان گفت، ويرعبداللهيام

هزار  ۶۰ش از ينفر است؛ امروز ب ۸۰ن همان ينفر ادامه داد: آمار مجروح ۱۴۴حادثه به  يرانيش شمار کشته شدگان ايبا اشاره به افزا يآصفر
 م.ينباش يگريل شود که شاهد اتفاقات دعم يها بگونه ا يريگد در موضعينفر از زوار ما در مکه هستند که با

د مشخص شود؛ يت باين وضعيد دارد که اين حادثه را مهم دانست و گفت: مجلس تاکيا يبه چگونگ يدگي، رسيت مليون امنيسين عضو کميا
 ه شود.يز تهيالزم ن يق دنبال کنند و گزارش هايد بحث را بصورت دقيده بايب ديآس يژه کشورهايبه و

 يهابعد از اتمام مراسم به سالمت به خانه يرانيم زوار ايد تالش کنيح کرد: باين مسئله خواند و تصريرا مهمتر يرانيزوار ا يونت کنيوضع يو
 رد.يد دنبال و در دستور کار قرار گيز بايبه مصدومان ن يدگيخود بازگردند و بحث رس

از  ييها يزنين اقدام کند و رايز در حوزه مفقوديد را دنبال کند و دولت نن مواريا ياسالم يه پارلمان کشورهايگفت: قرار است اتحاد يآصفر
 رد.يه صورت گيق ترکيطر
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 :استاندار تهران خبر داد

 ورودجان باختگان حادثه منا از فرودگاه مهرآباد يبرا يآمادگ

 
 

 ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۴مهر  ۵کشنبه ي - 2926026خبر:  ٔ  شناسه

 
  

  .ع جان باختگان حادثه منا خبر دادييورود و تش ياستان تهران برا يدستگاه ها ياستاندار تهران از آمادگ-تهران

استان  يثارگران ادارات و نهادهايش مشاوران امور ايه هماياستاندار تهران در حاش يهاشمن يد حسيکشنبه سي، ظهر خبرنگار مهربه گزارش 
برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به  يژه مقام معظم رهبريو يس دفتر بازرسيير ياکبر ناطق نور يتهران که با حضور حجت االسالم عل

 .ده در منا دل مسلمانان را به درد آوردحوادث رخ داده در عربستان اظهار داشت: حوادث رخ دا

به  يعذرخواه يبه جا يش گذاشت و مسئوالن عربستان سعوديرا به نما يدولت سعود يتيکفا يافزود: حادثه رخ داده در حج امسال ب يو
 .ه علل حادثه متوسل شده انديتوج يخود برا يمفت

م خداوند يدواريار دردناک و سخت بود که امين حادثه بسيا :دثه منا اظهار داشتجان باخته در حا يرانيت به خانواده زائران ايبا تسل يهاشم
 .ت کنديبه خانواده زائران جان باخته صبر و اجر عنا

ع جان باختگان حادثه منا خبر داد و گفت: استان تهران ييورود و تش ياستان تهران برا يدستگاه ها ين از آمادگياستاندار تهران همچن
 .ع جان باختگان حادثه منا داردييورود و تش يرا براالزم  يآمادگ
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 6اخبار ر روز 
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 ارت اعالم کرد؛يزمان حج و زسا

 در حادثه منا يرانيجان باخته ا ۲۲۸ ياسام

 
 

 ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۴مهر  ۶دوشنبه  - 2927096خبر:  ٔ  شناسه

 
  .در حادثه منا را اعالم کرد يرانيجان باخته ا ۲۲۸ يارت اساميسازمان حج و ز

 .ا را منتشر کردجان باخته حادثه من ۲۲۸ يبا بازماندگان اسام يارت با ابراز همدردي، سازمان حج و زمهر يخبرگزاربه گزارش 

جان  ۱۲۰۰امر  يارت گفت: در ابتدايق سازمان حج و زيم تحقيه دو تياول يارت با اشاره به جست و جوهايس سازمان حج و زيرئ ياوحد
 شدند. ييجان باخته شناسا ۱۶۹ارت، تعداد يسازمان حج و ز يقاتيتحق يم هايباخته را در سردخانه بزرگ مکه مستقر کردند که با حضور ت

 م.ين جان باختگان به کشور باشيدوارم هر چه زودتر شاهد انتقال ايران در حال انجام است که امين جان باختگان به ايافزود: کار انتقال ا يو

را به سردخانه  ينر بزرگ اجساديکانت ۲۱روز يگفت: از د يد به سردخانه مرکزيارت با اشاره به انتقال اجساد جديس سازمان حج و زيرئ
 جان باخته است. ۳۵۰تا  ۳۰۰ن ينرها بين کانتيمنتقل کردند که در هر کدام از ا يمرکز

ده ينفر رس ۲۲۸به  يرانيمنا گفت: متاسفانه آمار کشته شدگان ا ها و مفقودان فاجعه ين آمار فوتيارت با اشاره به آخريس سازمان حج و زيرئ
 زائر است. ۲۴۶ز ياست و تعداد گم شدگان ن

 م که در حال مداوا هستند.يمجروح دار ۲۷ل حاضر افزود: در حا يو

 ن شرح اعالم کرد:ين لحظه بديحادثه جمرات را تا ا يرانيست جان باختگان ايارت ليسازمان حج و ز
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 شوند يآل سعود دفن م ينام و نشان در گور جمع يکه ب يانيحاج

 
 

 ۲۱:۱۹ - ۱۳۹۴مهر  ۶دوشنبه  - 2927105خبر:  ٔ  شناسه

 
 

  .خبر داد يجمع يدر گورها يمسئوالن سعود ياز دفن جان باختگان فاجعه منا از سو يک رسانه مصري

نفر از جان باختگان فاجعه منا در  ۶۰۰دست کم  يدفن جمع يابع اعالم کرد: مقامات سعودوم السيگاه الي، پامهر يخبرگزاربه گزارش 
 را آغاز کرده اند. يدست جمع يگورها

گر رساندند که يد يگر مسئوالن سازمان حج کشورهايها و د يبه اطالع مصر يان کردند: مقامات سعوديمنابع وابسته به سازمان حج مصر ب
 نشده حضور داشته باشند. ييان شناسايقربان يدر مراسم دفن دسته جمع

 نفر دانستند. ۱۲۰مفقود شده را  يان مصرين منابع تعداد حاجيا

در  يمصر يحاج ۳۰نفر خبر داد و افزود:  ۵۵به  ير اوقاف مصر از باال رفتن تعداد جان باختگان مصريگر محمد مختار جمعه وزيد ياز سو
 برند. يمارستان به سر ميب

نکند  يم دارد از آنها عکسبردارين کشور تصميان در حال فاسد شدن هستند و ايهستند که اجساد قربان يها مدع ياست که سعود ان ذکريشا
 بدون نام و نشان دفن کند. يدسته جمع ير آنها را در گورهايواگ يها يماريم انتشار بيو از ب

ن کار را يرحم ا يها ب يان باشد.سعوديقربان يرداخت غرامت به خانواده هان اقدام طفره رفتن از پيها از ا يرسد که هدف سعود يبه نظر م
 دهند. يان انجام ميقربان يبدون در نظر گرفتن عواطف و احساسات خانواده ها

 ش از هزار نفر است.ين تعداد بينفر اعالم کرده است اما در واقع ا ۷۶۹که وزارت بهداشت عربستان تعداد جان باختگان را  يدر حال
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 :در پاسخ به مهر يوبيا

 شوديم يمستندساز ين الملليفاجعه منا در سطح ب

 
 

 ۲۰:۲۵ - ۱۳۹۴مهر  ۶دوشنبه  - 2927081خبر:  ٔ  شناسه

 

  .شود يم يمستندساز ين المللينماگران در سطح بينا توسط سان کرد فاجعه ميب يينمايس سازمان سيرئ

نما در جمع خبرنگاران يعصر امروز دوشنبه شش مهرماه در محل خانه س يينمايس سازمان سيرئ يوبي، حجت اهلل اخبرنگار مهربه گزارش 
فرهنگ و هنر  يران و نه اهاليران و نه مردم ايا ياسالم ين دارم که نه دولت جمهوريقيو من دارد  ياديار زيد کرد: فاجعه منا عمق بسيتاک

ن فاجعه در سطح جهان يرا نسبت به ا يبازتاب گسترده ا يا يو هنر ين حرکت فرهنگيکنند و مطمئن هستم که چن ين مسئله را رها نميا
 کند. يوارد من يخائن يرا بر رو يفراوان يبه همراه دارد و فشار روان

 يکردند چطور با آنها همکار يدرباره فاجعه منا اعالم آمادگ ييساخت مستندها ينماگران براينکه سيبر ا يمبن خبرنگار مهردر پاسخ به  يوبيا
پ ها، مستندها ينما کليم تا به کمک خانه سيکن ياستفاده مد کرد: ما از همه توان خود يعتر خود را به عربستان برسانند؟ تاکيشود تا سر يم

د درباره مشاهدات حجاج يگر بايد يد در عربستان و بخشيها با ين مستندسازياز ا يم. بخشين فاجعه بسازيرا در رابطه با ا ييو گزارش ها
نسبت  يبرسد تا اگر قصد يبه دست محافل جهان ديشود با يک ساخته مينده نزديکه در آ ين آثارين حادثه باشد. ايمختلف در ا يکشورها

 هم وجود داشته باشد. يين فاجعه وجود داشت، که دارد پاسخگويبه ا

ز نسبت به يض آميدرباره فاجعه منا و بخصوص رفتار تبع يينما، مستندهايخانه س يد کرد: با همکاريان تاکيدر پا يينمايس سازمان سيرئ
 م گذشت.ينخواه يبه راحت ييض هاين تبعيهد شد و از چنن اتفاق ساخته خوايان در ايرانيا
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 :فرد در جمع خبرنگاران يابوتراب

 ده بوده استيفايها درباره حادثه منا بيسعود يفرافکن

 
 

 ۱۹:۵۳ - ۱۳۹۴مهر  ۶دوشنبه  - 2927078خبر:  ٔ  شناسه

 
  

آنان  ين را بدانند که فرافکنيد پاسخگو باشند و ايها بايق حادثه منا گفت: سعودي، با اشاره به ابعاد عمياسالم يس مجلس شورايب رئينا
  .جه نداده استينت

« يف جامعه جهاني، خطرات و وظايمسجد االقص»ش يه همايفرد در حاش يدحسن ابوترابد محمياالسالم س، حجتمهر يخبرگزاربه گزارش 
در جهت برخورد با  يد بدانند هر حرکتيست ها بايونيتوجه دارند و صه يبه مسجداالقص يامت اسالم يدر جمع خبرنگاران گفت: تمام

 .کند ين فراهم ميسبت به اشغالگران فلسطرا ن يش نفرت امت اسالمينه افزايزم يمسلمانان و نمازگزاران مسجداالقص

ن به آغوش امت باز خواهد گشت و حرکات ي، فلسطيامت اسالم يت هاين افزود: با حمايت مردم مسلمان از فلسطيد بر حمايبا تأک يو
ص حادثه منا ن در خصويهمچن ياسالم يس مجلس شورايب رئينا .ست ها توسط مردم مقاوم پاسخ داده خواهد شديونيناجوانمردانه صه

نه ين امر، زميدار کرده و احهين منا و هجرت آنان قلب همه مسلمانان را جريگفت: شهادت و عروج مظلومانه زائران خانه خدا در سرزم
 .ش داده استيستند، افزاين برخوردار نيفين شرياداره حرم يت براين صالحيرا که از کمتر يبا کسان ييارويرو

فراهم شود که مسلمانان در اوج  يطيم و شرايباش يامت اسالم ين به دست توانايفين شريدوارم شاهد اداره حرميام فرد اظهار داشت: يابوتراب
به جا  يستگيست ها، مناسک حج را به شايونيمقابل نظام سلطه و صه يستادگياسالم و ا يمتعال ير دفاع از ارزش هايدر مس يت و آزاديامن

صورت گرفته، مقرر شده دو نفر از همکاران ما در  يزيربه کشور عربستان گفت: براساس برنامه يرانيأت ايدر خصوص اعزام ه يو .آورند
 .م هرچه زودتر مقدمات انجام سفر فراهم شوديدواريران به عربستان باشند که اميا ياسالم يجمهور يت گروه اعزاميمجلس در مع

کند و ما در حال حاضر يشتر ميدگان بيدت حادثهيما را در خصوص وضع يا نگرانقه از حادثه منيس مجلس ادامه داد: گذشت هر دقيب رئينا
مطهر  يهان است که بدنيما ا يهايگر از نگرانيد يکين يم؛ همچنيت خواهران و برادران مجروح خود در عربستان هستيبه شدت نگران وضع

 .ز به کشور برگردديجانباختگان عز

نده مقام يبه عربستان فراهم شود، افزود: با تالش نما يرانيأت اين زمان ممکن امکان تشرف هيدوارم در کوتاهترينکه اميان ايفرد با ب يابوتراب
 يمجروحان و جانباختگان فراهم شده است، اما همکار ييشناسا يط برايارت شرايس سازمان حج و زيو رئ ياست بعثه رهبري، ريمعظم رهبر

افزود:  يو .ميبرس يج بهتريبه نتا يآت يم در روزهايدواريدارد و ام يم فاصله معناداريانتظار داشت که يزيو آن چ يمسئوالن عربستان سعود
ل ياورند؛ به دلينان کامل مناسک حج را به جا بيت کامل در عربستان باشند و با اطميد در امنيزا گرفته اند، بايو يکه از عربستان سعود يکسان

ط را ين شرايتوانست بهترين پول ها ميافت کرده که با هميز پول دريمه ها در منا نيخ يبرا يعربستان حتزا کشور يافت وينکه عالوه بر دريا
 جه نداده استيآنان نت ين را بدانند که فرافکنيها پاسخگو باشند و ا يد سعودين بايزائران فراهم کند، بنابرا يبرا
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 :الوفاق منتشر کرد

 دروغ آل سعود يبر ادعا يطالن/ خط بير گذرنامه حج رکن آباديتصو
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ر يمطرح شده درباره ورود غ ين در لبنان بر ادعاهاراير سابق ايسف ير گذرنامه غضنفر رکن آباديروزنامه الوفاق چاپ تهران با انتشار تصو

  .ديبه خاک عربستان خط بطالن کش يو يقانون

 يسعود يرسانه ها يرا در واکنش به ادعاها ير گذرنامه حج غضنفر رکن آباديروزنامه الوفاق تصو ينترنتيگاه ايمهر، پا يبه گزارش خبرگزار
 .گر بودند را منتشر کردينام دبه عربستان و با  يو يرقانونيورود غ يکه مدع

به عربستان رفته است را  ير رسميگر و به شکل غيبا نام د ينکه رکن آباديالوفاق اعالم کرد: خانم افخم امروز دوشنبه اخبار مربوط به ا
 .خبر داد يبه عربستان با گذرنامه عاد يف کرد و از سفر رکن آباديشتابزده توص

درباره  يچ ابهامين هيدارد و بنابرا يق از گذرنامه همه حجاج از جمله رکن آباديربستان اطالعات دقح کرده بود که دولت عيافخم تصر
 .به عربستان وجود ندارد ياطالعات مربوط به نحوه ورود و

ود مسئوالن در فهرست حجاج مفقود شده در فاجعه منا نزد خ يممهور به ُمهر حج است و نام و يد کرده بود: گذرنامه رکن آباديافخم تاک
  .رديگ يل با اهداف خاص صورت مين قبياز ا ين رو انتشار اخبارياست و از هم يسعود

 .ان فهرست مفقودان در فاجعه منا استيدر م يران در لبنان است و نام وير سابق ايسف يان ذکر است که رکن آباديشا
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 :خبر داد ياوحد

 نفر مفقود ۲۴۶د، يشهنفر  ۲۲۸فاجعه منا /  يرانيا ين آمار شهدايآخر
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  .نفر خبر داد ۲۲۸فاجعه منا به  يرانيا يش آمار شهدايارت از افزايس سازمان حج و زيرئ

 نفر خبر داد. ۲۲۸منا به  فاجعه يش شهدايارت از افزايس سازمان حج و زي، رئخبرنگار مهرارش به گز

جان باخته را در سردخانه بزرگ مکه  ۱۲۰۰امر  يارت گفت: در ابتدايق سازمان حج و زيم تحقيه دو تياول يبا اشاره به جست و جوها ياوحد
 شدند. ييجان باخته شناسا ۱۶۹ارت، تعداد يسازمان حج و ز يقاتيتحق يم هايکردند که با حضور تمستقر 

 م.ين جان باختگان به کشور باشيدوارم هر چه زودتر شاهد انتقال ايران در حال انجام است که امين جان باختگان به ايافزود: کار انتقال ا يو

را به سردخانه  ينر بزرگ اجساديکانت ۲۱روز يگفت: از د يد به سردخانه مرکزيال اجساد جدارت با اشاره به انتقيس سازمان حج و زيرئ
 جان باخته است. ۳۵۰تا  ۳۰۰ن ينرها بين کانتيمنتقل کردند که در هر کدام از ا يمرکز

انجام  يمفقودان خود هستند، به سخت که به دنبال ييجان باختگان و کشورها يل تعداد باالينرها به دلين کانتيا يادامه داد: کار بررس ياوحد
 م.يکرد ييو شناسا ينر را به طور کامل بررسيکانت ۲که تاکنون  يشود، به طور يم

ده ينفر رس ۲۲۸به  يرانيمنا گفت: متاسفانه آمار کشته شدگان ا ها و مفقودان فاجعه ين آمار فوتيارت با اشاره به آخريس سازمان حج و زيرئ
 زائر است. ۲۴۶ز ين است و تعداد گم شدگان

 م که در حال مداوا هستند.يمجروح دار ۲۷افزود: در حال حاضر  يو
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 عربستان؛ يان مقابل کنسولگريبا وجود مخالفت با تحصن دانشجو

 اد خود شکستنديرا با فر ين الملليسکوت مجامع ب يان مشهديدانشجو
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اد مرگ بر آل يگمنام دانشگاه آزاد مشهد با فر يظهر امروز با تجمع در محل آرامگاه شهدا يان خراسان رضوياز دانشجو يريجمع کث -مشهد
  .بت بار منا شکستنديفاجعه مص را در برابر ين الملليسعود سکوت مجامع ب

م آل يسردمداران رژ يتيکفا يان و با هدف اعتراض به بياز دانشجو ياريز که با حضور بسين تجمع اعتراض آمي، در اخبرنگار مهربه گزارش 
ل و مرگ بر آل سعود سکوت يکا، مرگ بر اسرائيدن شعار مرگ بر آمرگره کرده و با سر دا ييان معترض با مشت هايسعود برگزار شد دانشجو

 مقامات آل سعود شدند. يرسم يدر خصوص کمرنگ نشان دادن ابعاد فاجعه را شکستند و خواستار عذرخواه يغرب يرسانه ها

    عربستان را ندادند  ياجازه تحصن مقابل کنسولگر 

عربستان انجام شود  ين تحصن مقرر بود در برابر کنسولگرينکه ايان ايبا ب در گفتگو با مهر ييج دانشجويبس ياسين رابطه مسئول سيدر هم
 ان ندادند.ياجازه تحصن و اعتراض را به دانشجو ين استانداريو همچن يبه مهر گفت: متاسفانه فرماندار

ن فاجعه مرگبار در يت ايمحکوم ين و در راستاياز اش يان پينکه درخواست تحصن دانشجويان کرد: با وجود اين رابطه بيان در ايصادق هاشم
 م.يارسال شد اما با مخالفت مسئوالن روبرو شد يروز پنجشنبه به فرماندار

 يعربستان از سو يجان باختگان فاجعه منا در مقابل کنسولگر يبرا يمراسم عزادار يبرگزار يان برايابراز کرد: درخواست تجمع دانشجو يو
 مجوز نگرفت. ياستاندارمشهد و  يفرماندار

د بدانند که ملت ينامند با ين مين حرمينطور سردمداران حکومت عربستان که خود را خادمين کشور و هميان افزود: دشمنان ايصادق هاشم
 ت.ن فاجعه ساکت نخواهد نشسيدر برابر ا يکند و در قبال سکوت جوامع غرب يآنها را تحمل نم ين و گستاخيران و نسل جوان توهيا

آنها به  يماران گستاخيت بيبه وضع يدگيدر رس ين کوتاهين فاجعه و همچنيجاد ايم آل سعود در اياظهار کرد: عالوه بر قصور مسلم رژ يو
 کنند. يز سلب ميرا ن ير ارشاد اسالمياز جمله وز يده که اجازه سفر مقامات فرهنگيرس يحد

 مينداشت ي: درخواستياستاندار ياسيرکل سيمد
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رکل دفتر ياست که مد يصدور مجوز در حال يبرا ييج دانشجويبس ياسيبه گفته مسئول س يخراسان رضو يو استاندار يفرماندار مخالفت
 يعربستان به استاندار يصدور مجوز تجمع مقابل کنسولگر يبرا يکند درخواست يادعا م يخراسان رضو يو انتخابات استاندار ياسيس

 ده است.ينرس

ان کرد: يده است بينرس يعربستان به استاندار يتجمع مقابل کنسولگر ينکه تاکنون درخواست مجوز برايبا اشاره به ا يدمسعود محوالتيس
 .رديط کشور صورت گيشرا يز با بررسيصدور مجوز ن ز شود و يپره يرقانونيد از تجمعات غيبا

 .ز کننديعربستان پره يسولگرو بدون مجوز مقابل کن ير قانونياز عموم مردم خواست تا از اجتماعات غ يو

عربستان دست به  يداشتند تا با اخذ مجوز روز گذشته در مقابل کنسولگر يان سعياز دانشجو ياريکه بس ي، در حالخبرنگار مهربه گزارش 
ز ادعا يفرماندار مشهد ن ياسي، معاون سيمياست که محمود کر ين در حاليروبرو شد و ا ياعتراض بزنند درخواست آنها با مخالفت فرماندار

ن موضوع در يده است که ايمشهد رس يعربستان به فرماندار يک مورد درخواست مجوز جهت تجمع مقابل کنسولگريکند تاکنون تنها  يم
 است. يحال بررس
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 :به حجاج يدگيستاد رس ژهيو در جلسه يريجهانگ

 وفقه ادامه دارديدگان منا بيد ت حادثهيبه وضع يدگيرس يها براتالش
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کر جان يپ ييف آنان و شناساين تکليين، تعيت مفقوديبه وضع يدگيمسئول را رس ينهادها همه يت اصليس جمهور اولوييمعاون اول ر
  .دگان منا، ادامه دارديد ت حادثهيبه وضع يدگيرس يها براباختگان دانست، گفت:تالش

س جمهور و با يياست معاون اول ريبه( به ردگان منا عصر امروز )دوشنيبه حادثه د يدگيستاد رس ژهي، جلسه ومهر يخبرگزاربه گزارش 
 .ل شديامور خارجه و اطالعات تشک ين وزرايو معاون يو فرهنگ وارشاد اسالم يکشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشک يحضور وزرا

، بر ياسالم يکشورهادگان و يدولت عربستان در قبال حادثه د ياسيو س ي، اخالقينيت ديمسئول يادآورين جلسه با يدر ا يرياسحاق جهانگ
ع جان باختگان به يکرها و انتقال سريپ ييدر شناسا ين و همکاريف مفقودين تکلييدر تع يعتر دولت مردان سعوديو سر يلزوم اهتمام جد

 .د کرديتاک يهن اسالميم

کر جان يپ يينان و شناساف آين تکليين، تعيت مفقوديبه وضع يدگيمسئول را رس ينهادها همه يت اصليس جمهور اولوييمعاون اول ر
ز يران نينه دارند، مامور کرد و به مردم مسلمان اين زميکه در ا ييتهايمسئول يريگيرا به پ يياجرا يدستگاه ها باختگان دانست و همه

 .افتين تالش ها بدون وقفه ادامه خواهد يزائران، ا ف همهين تکليينان داد که تا تعياطم

س يير ياسيس يها يريگيارت مستقر در مکه و گزارش پي، سازمان حج و زيمقام معظم رهبر از بعثه يافتين اخبار درين جلسه آخريدر ا
عتر به يهرچه سر يدگيرس يبرا يتيريو مد ياسيس يت هايظرف ياز تمام يريقرار گرفت و بر بهره گ ير امور خارجه مورد بررسيجمهور و وز

 .د شدين تاکيت مفقوديوضع

از آنان به عمل  يمراسم استقبال رسم يکر جان باختگان به کشور و برگزاريع پيانتقال سر يالزم برا يها ين هماهنگين نشست همچنيدر ا
 .آمد
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 :دادستان کل کشور خبر داد

 حادثه منا يبه امور خانواده ها يدگيژه رسيل شعبه ويتشک

 
 

 ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۴مهر  ۶دوشنبه  - 2926978خبر:  ٔ  شناسه

 
 يز از لحاظ حقوقين يان حادثه منا خبر داد و گفت: دادستانيقربان يبه امور خانواده ها يدگيژه رسيل شعبه ويدادستان کل کشور از تشک

  .کند يم يريگيمسئله فاجعه منا را پ

امام رضا)ع(  يحوزو يموسسه آموزش عال يليعصر امروز در مراسم آغاز سال تحص يسيم رئيد ابراهي، حجت االسالم سخبرنگار مهربه گزارش 
ت ها يد از همه ظرفيبا گريد به خدا شکوه کرد و از طرف ديرد. بايگ يم ينين چنيا يدن خبرهايبا اشاره به حادثه منا گفت: قلب انسان از شن

 ن حادثه بهره برد.ياحقاق حقوق جانباختگان و مصدومان ا يبرا

 يو فضل قو يه علميد مايد بايو استاد شو يد قاضيخواه يامام رضا)ع( گفت: اگر م يحوزو يخطاب به دانش پژوهان موسسه آموزش عال يو
 باشد. ييل دانش افزاد همواره در حايبا يم هرکس در هر سطحيد. ما معتقديداشته باش

 خود را همانند پزشکان به روز کنند. يافته هايد اطالعات يد کرد: قضات بايتاک يسيرئ

نکه حقوق يشود، با توجه به ا يم يريگينکه در دولت پيدادستان کل کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسئله فاجعه در منا عالوه بر ا
 يعنينه قصور کردند ين زميکه در ا يشود و کسان يم يريگيز پين يحادثه مطرح است، در دادستان ان و مصدومانيعامه و حق مسلم قربان

ک يشود تا  يهستند برگزار م ين الملليکه دست اندرکار حقوق ب يبا تمام کسان يادامه داد: جلسه ا يو د پاسخگو باشند.يبا يدولت سعود
 م.ينه داشته باشين زميدر ا يبحث کل

م و آنها يم به مکاتبه با آنها موفق شويم و اگر نتوانستيا مسئوالن آن کشور هستيدر حال مکاتبه با دولت عربستان  يبه هر شکل افزود: يسيرئ
 يم و بدنبال مستندسازيکن يگفت: در هر حال ما احقاق حق را متوقف نم يو م.يکن ياقدام م ين الملليق مجامع بيم از طريرا متقاعد کن

 م.يهست نهين زميدر ا يجد

ل يتشک يژه ايو يدگيم تا شعبه رسين هستيان حادثه منا گفت: ما بدنبال ايقربان يات خانواده هايبه شکا يدگيدر خصوص شعبه رس يسيرئ
 ان دنبال شود.ين قربانيا يخانواده ها يشود تا کارها
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 :دادستان کل کشور

 ميفاده کناحقاق حقوق جانباختگان فاجعه منا است يت ها رابرايتمام ظرف

 
 

 ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۴مهر  ۶دوشنبه  - 2926959خبر:  ٔ  شناسه

 
  .احقاق حقوق جانباختگان فاجعه منا استفاده کرد يها براتيد از همه ظرفيدادستان کل کشور گفت: با

ه امام رضا)ع( با اشاره به فاجعه منا يدر حوزه علم يليدر مراسم آغاز سال تحص يسيم رئيد ابراهي،حجت االسالم سمهر يخبرگزارارش به گز
 يب ينيش بيو پ يريشگير پنه تنها د ياحقاق حقوق جانباختگان فاجعه منا استفاده کرد. دولت سعود يها براتيد از همه ظرفيگفت: با

 .کرد يز کوتاهيان نيت قربانيبه حال مجرومان و وضع يدگيکرد بلکه در مساعدت و رس يتوجه

م يد چون ما معتقديتر کن يت خود را قويو فضل يه علميد بن مايد بايو استاد شو يد قاضيخواه يح کرد: اگر ميخطاب به طالب تصر يو
 .شتر تالش کند تا همواره اطالعات او بروز باشديد بيرار دارد باق يو معرفت يهرکس در هر سطح علم

دانشمند  يروهاين موسسه تالش کند تا نيد ايمهم موسسه امام رضا )ع( است که با ياز بخش ها يکيدادستان کل کشور گفت: موضوع قضا 
 .کند يدگيمردم رس يعاوت کرده و بر اساس شرع و قانون به ديترب ييکار قضا يعرصه ها يو خود ساخته را برا
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 مون يل شد/ نامه به بان کيفاجعه منا تشک يامضا برا ين جمع آوريکمپ

 

 ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۴مهر  ۶دوشنبه  - 2926845خبر:  ٔ  شناسه

به   .ل شده استيت فاجعه منا تشکيمحکوم يامضا توسط هنرمندان، جانبازان و کارکنان موزه صلح تهران برا يرجمع آو يونيلين ميکمپ
ر امضا د يجمع آور يونيلين مينما، کمپي، به همت جانبازان موزه صلح تهران و اقشار مختلف هنرمندان و خانه سمهر يخبرگزارگزارش 

ن واقعه، در يق ايکمک به افشا حقا ياز سازمان ملل برا يريگين درخواست پيت فاجعه منا و همچنيمحکوم يت موزه صلح تهران برايسا
نده سازمان ملل در يبه نما يک سند رسمير به عنوان يون امضا، متن زيليک ميش از يب يقرار است با جمع آور .دسترس عموم قرار گرفت

 .م شوديران تقديا

 مون يبان ک يجناب آقا»

 ر کل محترم سازمان ملل متحديدب

  با سالم و عرض ادب

خود را  يبانيو پشت يله همدرديوسنيران بدير اقشار جامعه ايان، ورزشکاران و سايان، دانشگاهيثارگران، اصحاب رسانه، فرهنگيما هنرمندان، ا
م و يم تا با دخالت مستقيحج امسال اعالم کرده و از شما درخواست دار ينيين منا در مناسک آين فاجعه سرزمياز همه بازماندگان اندوهگ

به جان و  ين نوع حرمت گذارين موضوع، بهتريمجدانه ا يريگ يگمان پيب .ديکن يسازن را شفافين واقعه خونيابعاد ا يمسئوالنه خود تمام
سازمان ملل متحد  ياز سو« همه يبرا يصلح و کرامت انسان يبرا ياريهم»صلح  يگناه، با توجه به شعار امسال روز جهانيب يهات انسانيامن

 :ر استياز امضا کنندگان به شرح ز يه تعدادياول ياسام «.تيهمه بشر ينده برايدر آ يعين فجاياز تکرار چن يريد جلوگيبا ام .خواهد بود

 هنرمندان

ن تارخ، عبدالحسن ي، اميزي، کمال تبرييز پرستوياعتماد، پرو يرخشان بن، ي، منوچهر محمديديد مجيان، مجيرينص ي، عليعزت اهلل انتظام
رضا رضاداد، ي، عليانيال پسي، بهمن اردالن، آتينيي، محمدرضا مويم مختاري، ابراهيميرکريان، رضا ميون اسعدي، همايقين حقيده، حسيبرز
ان، ي، رضا انصاريقين حقي، محمد حسيدي، فرهاد توحياريفند، عبداهلل اسيال زارعين، مري، شادمهر راستيخادم، کامران ملک يد مهديس

، اکبر ير سماواتيمقدم، ام ي، جعفر صانعيگي، جواد نوروزبي، حسن کالميد، احد صادقي، بهروز مفيصارم يميرضا کريفرد، عل يمحمد عباس
مطلق،  ي، عباس احمديحضرت يونفر، علياهم ي، مهديد محمودي، نويمهر، فرشته طائرپور، مسعود کرامت يپور، حجاز يرج تقي، اينبو

 .ب احمد زادهي، حبي، ناصر عنصريمنوچهر شاهسوار

 جانبازان، کارکنان و داوطلبان موزه صلح تهران

، محمدرضا سروش، محمدرضا يد صالحي، حمياکبر فضل ي، علي، اسداهلل محمدييپناه، محمد رضازدانيرضا ي، عليسعديحسن حسن
، يشي، مراد دروي، غالم هاشميميزاده، احمد سلاکبر عالفيتبار، عل، کاظم مقدس، حسن حسنيرف، بهروز عباسن شگيپور، محمدحسيتق

، ي، احمد فضلي، فضل اهلل موسويرضا حجتيکخواه، عليت اهلل روستاپور، محمدباقر ني، هدا(امامورايکو ي)کون يي، صبا بابايعسگريعل يرمضانعل
 .مقدم، فاطمه بابها يم مصباحي، مريوسکايده کيمحمد، سپترا سلطانيم

http://www.mehrnews.com/


 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   96

 

 

 

 

 

 

 7اخبار روز 

 1394مهرماه 
  



 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 :وز خبر داديورو ني

 است يش از آمار اعالمياز عربستان/ کشته ها ب ياسالم يانتقاد کشورها

 
 ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۴مهر  ۷شنبه سه - 2928086خبر:  ٔ  شناسه

 
ش از يان حادثه منا را بيها در اداره مراسم حج، شمار قربان يسعود يتيکفا ياز ب ياسالم يوز با اشاره به انتقاد کشورهايورو ني يشبکه خبر
  .عربستان دانست يآمار اعالم

د شمار د داريهمچنان تاک يکه عربستان سعود يوز در مورد حادثه هفته گذشته منا نوشت: درحاليورو ني، شبکه مهر يخبرگزاربه گزارش 
ت عربستان يريه ضمن انتقاد به سوء مديجريو ن ين کشور از جمله هند، پاکستان، اندونزينفر است، مقامات چند ۷۶۹کشته شدگان حادثه منا 

 .ش از هزار نفر بوده استيجمرات در مکه ب ياعالم کرده اند که شمار جان باختگان مراسم رم يسعود

 يد را از کشورهايشه ۱۱۰۰ يعکس ها يدولت سعود»حزب حاکم پاکستان روز سه شنبه گفت:  نده پارلمان ازي، نمايطارق فاضل چودر
 «.ر در سفارت ما در جده موجود استين تصاويکه در منا کشته شدند. ا يمختلف جهان منتشر کرده است. هزار و صد عکس از حجاج

ران يا يس جمهوري، رئين حادثه جان باخته اند. حسن روحانيدر ا ن کشورينفر از اتباع ا ۲۲۸ز اعالم کرده است تاکنون دست کم يران نيا
 .ان رسانده و به تهران بازگشتيورک به پايوين حادثه، زودتر از موعد مقرر سفر خود را به نيبه ا يدگيرس يبرا

ران به خبرنگاران يبدو ورود به ا در يروحان يکند. آقا يا مين گروه کشته شدگان حادثه حج مهيع اولييمراسم ورود و تش يران خود را برايا
فه يد انجام وظيو زائران خانه خدا با يکه به عهده دارد در برابر اتباع خارج ين الملليو ب يف قانونيبه وظا يد عربستان سعوديهم با»گفت: 

 «.ستل اتفاق افتاده اين حادثه چه بوده، چگونه بوده و به چه دليقا روشن شود که ايد حادثه دقيکند و هم با

ل اجساد کشته شدگان به يتحو يمتهم کرده بود از کند يتيکفا يو سازمان دهندگان مناسک حج را به ب ين مقامات سعوديش از اياو که پ
 .ز انتقاد کردين کشور نيا
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 افتير بهداشت در جمع خانواده جان باختگان فاجعه منا حضور يوز

 

 ۲۲:۰۶ - ۱۳۹۴مهر  ۷شنبه سه - 2928082خبر:  ٔ  شناسه

 

  .کرد يافت و با آنان ابراز همدردير بهداشت در جمع خانواده جان باختگان فاجعه منا حضور يوز

و  ييمارستان مکه به منظور دلجويدر ب يماران بستريادت از بيمکه پس از ع  امروز در يدحسن هاشمي، دکتر سمهر يخبرگزارگزارش   به
راد يخانواده خود را در فاجعه اندوهناک منا از دست داده بودند، در جمع آنان حاضر شد و به ا يزان و اعضايکه عز يبا حجاج يابراز همدرد

 .پرداخت يسخنران

 ين حادثه، شهدا و مجروحان از کاروان هايدگان ايب دياز آس يادينکه متاسفانه تعداد زيان ايشابور بابياز ن يدو کاروان اعزامبا حضور در  يو
 .طلب کرد ييبايبازماندگان صبر و شک يو برا يجان باختگان طلب مغفرت و غفران اله يکرده و برا يشابور بودند، با آنان ابراز همدردين

اجساد قرار گرفته و  ييان روند شناسايک در جرياجساد جان باختگان، از نزد يار است با حضور در سردخانه محل نگهدارن قريهمچن يهاشم
جان باختگان  يکرهايع در انتقال پيعتر، خواهان تسريسر ييشناسا يراهکارها يبه مکه ضمن بررس ياعزام يرانيئت ايبه عنوان سرپرست ه

 .به کشور شود
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 ن آمار حادثه منا؛يراز آخ يگزارش

 گريد ديک شهيدا شدن يست شهدا خارج شد/ پياز حجاج از ل يکينام 

 
 

 ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۴مهر  ۷شنبه سه - 2928057خبر:  ٔ  شناسه

 
  .نفر اعالم شده است ۲۳۹رات تاکنون تعداد جان باختگان حادثه جم

د قربان تاکنون يحادثه جمرات روز ع يرانيارت، تعداد جان باختگان ايسازمان حج و ز يگاه اطالع رسانيبه نقل از پا مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .نفر گزارش شده است ۲۳۹

ست جان باختگان حادثه منا اعالم شده بود، در حال حاضر يشان در ليشتر نام ايکه پ ۱۲۰۱۲زاده از کاروان د: قادر احمديافزا ين گزارش ميا
 .ست جان باختگان حادثه منا اضافه شديبه ل ۱۷۲۷۳از کاروان  يم مولوين نام مرحوم ابراهيدر کاروان خود حضور دارد همچن
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 ل شديمهور تشکس جياست رئيبه ر« حادثه منا يريگيژه پيستاد و

 
 

 ۱۹:۳۹ - ۱۳۹۴مهر  ۷شنبه سه - 2928016خبر:  ٔ  شناسه

 
ل يها، تسهيريگيادامه پ يهها بران نشست به دستگايدر ا يل شد؛ روحانيس جمهور تشکياست رئيامروز به ر« حادثه منا يريگيژه پيستاد و»

  .ان و مصدومان دستور داديو سرعت در انتقال قربان

س يواقعه منا بالفاصله پس از بازگشت رئ يريگيژه پي، جلسه ستاد وياست جمهورير يرسانگاه اطالعيبه نقل از پا مهر يخبرگزاربه گزارش 
 ل شد.يتشک ياست ويورک، به ريويسازمان ملل در ن يبه مجمع عموم جمهور از سفر

ها و  يريگيج پينتا يها و بررسن گزارشين ستاد برگزار شد، پس از استماع آخريا ين جلسه که با حضور همه اعضايس جمهور در ايرئ
 .ادامه کار ستاد صادر کرد يبرا يمسئول، دستورات يعملکرد دستگاهها

مرتبط  يهات نخست همه دستگاهين فاجعه را اولويباختگان اکر مطهر جانيع در انتقال پي، تسرين حسن روحانيلمسلماالسالم و احجت
ن مذاکرات با مقامات يو همچن يو حقوق ييالزم اجرا يهايريگيها و امکانات کشور و ادامه پتيهمه ظرف يريعنوان کرد و خواستار بکارگ

 .ن راستا شديدر ا يعربستان سعود

ستاد عنوان کرد و گفت: الزم است  يژه اعضايف ويگر وظايتک آنان را از دت تکيوضع يريگيق امور مفقودان حادثه و پيروشن شدن دق يو
رد و يو سازمان حج بکار گ يبا بعثه مقام معظم رهبر يعربستان سعود يت همکاريتقو يکشور تمام تالش خود را برا يپلماسيدستگاه د

بر آالم مصدومان  يرد تا مرهميت سهولت و سرعت انجام گيباختگان و مصدومان با نهامرتبط، انتقال جان يش همه دستگاههام با تاليدواريام
 .باختگان باشدز جانيعز يو خانواده ها

ز صورت يمان نبازگشت حجاج کشور يالت الزم برايها و حداکثر تسهق برنامهيم دقيالزم، تنظ يها ينيبشيد کرد: پين تاکيهمچن يروحان
 .رديپذ

ان يقربان يکرهايان و پيع در انتقال حاجيتسر يخود را برا يمرتبط با اعزام و بازگرداندن حجاج، آمادگ ين دستگاههاين جلسه همچنيدر ا
 واقعه منا و مصدومان اعالم کردند.
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 ن فاجعه ِمناير بهداشت با مجروحيمالقات وز
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مارستان مرکز يدر ب ين حادثه بستريدگان فاجعه منا به عربستان سفر کرده، امروز با مجروحيامور حادثه د يريگيمنظور پر بهداشت که بهيوز

  .کرد ييک از آنان دلجويرت مالقات و از نزدايحج و ز يپزشک

امروز با  کشورمان که به عربستان سفر کرده است، ير بهداشت درمان و آموزش پزشکيوز يدحسن هاشمي، سمهر يخبرگزاربه گزارش 
 .کرد ييک از آنان دلجويمالقات و از نزدارت يحج و ز يمارستان مرکز پزشکيدر ب ين حادثه جمرات بستريمجروح

ادت و يع يران و سعوديا يهامارستانيدر ب يز از مجروحان حادثه منا، بسترياحمر نت هالليس جمعيرئ يياير محسن ضيد امين سيهمچن
 .بازگشت به کشور قرار گرفت يط آنها برايو شرا يان نحوه ارائه خدمات درمانيدر جر

 .کرد ييک از آنان دلجويارت مالقات و از نزديحج و ز يمارستان مرکز پزشکيدر ب يبستر ن حادثهيامروز با مجروح

به خصوص  ۹۴ت هالل احمر در ارائه خدمات به زائران در حج يارت جمعيحج و ز ير بهداشت از خدمات مرکز پزشکي، وزيد حسن هاشميس
 .ر و تشکر کرديجمرات تقد يثه رمل در مسجدالحرام و حاديبه زائران حوادث سقوط جرثق يخدمات امداد

افت و از زحمات يز حضور يمارستان هالل احمر در مکه نيت هالل احمر در جمع کارکنان بيس جمعيير بهداشت به همراه رين راستا وزيدر ا
از  يمانند برگشت تعداداز شماها از صحنه حادثه ه ير کرد و عنوان کرد: حضور و برگشت تعداديان فاجعه ِمنا تقديپرسنل هالل احمر در جر

 .ديرون آمدياز امتحان سربلند ب يجارات در دوران دفاع مقدس بود. شما در حج ساليها بعد از عملرزمنده

به  يستاد يروهاين ير از زحمات تماميبر تقد يز نامه رهبر معظم انقالب مبني، نيرانيعسگر سرپرست حجاج ا ين راستا حجه السالم قاضيدر ا
 را ابالغ کرد يزشکژه کادر پيو
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 کند؟ياز جان باختگان حادثه منا ارائه نم يقيچرا عربستان آمار دق
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ت هستند در يو فرار از مسئول يدهند بلکه به دنبال فرافکن يفاجعه منا نم ييرسوا يبرا ينه تنها پاسخ يام سعودشود و حک يم يام سپريا
  .د شدگان به انتظار مانده استيناپد يدگاه غمبار خانواده هايان فقط دين ميا

 ين وحيکه از سراسر جهان به سرزم يژه خانواده افراديد قربان بودند به ويکه همه در تدارک ع يجشنبه گذشته در حال: پنن الملليگروه ب
 همراه شد. ياز عربستان سعود يغمبار يد با خبرهايع يبردند اما به ناگاه شاد يبه سر م يشتريرفته بودند در شور و شعف ب

از حجاج منتشر  ياديشدن شمار ز يامده بودند که خبر جان باختن و زخميرون نيالحرام ب ل در مسجديان از شوک سقوط جرثقيهنوز حاج
گر يد اما ديها اعالم کردند به حدود هزار نفر رس يکه خود سعود يافت و طبق آماريش يست نفر بود اما به مرور افزاير دويه زيشد. اخبار اول

 د.يهزار نفر نرس يها به باالها اعالم نشد و آمار آن يسعود ياز سو يديجد يآمار

و  ۲۳۹را  يرانيران آمار جان باختگان ايارت ايکردند از جمله منابع وابسته به سازمان حج و ز يبود که کشورها آمار خود را ارائه م ين درحاليا
 مارستان ها خبر داد.ينفر در ب ۱۶بودن  ياعالم کرد و از بستر ۲۴۱شمار مفقودان را 

د تا در ينفر رس ۸۷به  ين تعداد شمار جان باختگان مغربينفر اعالم کردند که از ا ۲۶۳ز يرا ن ييقايآفر ين باختگان کشورهارسانه ها تعداد جا
 رد.يقرار گ ييقايآفر يصدر کشورها

 خبر داد. ينفر به آمار قبل ۲۰نفر اعالم کرد و از اضافه شدن  ۷۴مصر در عربستان تعداد جان باختگان را  يم پزشکيس تيهشام عطا رئ

جان باخته از چاد، هشت نفر از  ۱۱نفر مفقود،  ۷۷نفر از ساحل عاج به عالوه  ۱۴جر، ياز ن ۲۲از کامرون،  يحاج ۲بنابر آمار اعالم شده 
و  ياسو و بروندنا فيک نفر از بورکيا، يا، سه نفر از کني، چهار نفر از تانزانيببينفر از سنگال، چهار نفر از ل ۵ر، ي، هشت نفر از الجزايسومال

 تونس.

ز يخ عبدالعزيقات شد. اما شيمشکل حل نشد. ملک سلمان خواستار تحق يايچگاه زوايد قربان ازدحام رخ داد هيکه در صبح ع ياما از زمان
 ت دانست.يت به وجود آمده را خارج از توان و اراده بشريعربستان وضع يخ مفتيعبداهلل الش

شود محمد  يکه گفته م ياز مسئوالن رسم يکينکه کاروان حامل يمنتشر شده است از جمله ا ياديطالب زدرباره علل حادثه در رسانه ها م
 ن ازدحام و فاجعه منا بوده است.يعهد عربستان است عامل بروز ايبن سلمان ول
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عهد يف وليکه محمد بن نا ب محمد بن سلمان خواسته استين ترتينسبت دادند که به ا يشاهزادگان سعود ين را به رقابت داخليا يبرخ
به تاج و تخت  يط برايف شراير سئوال ببرد تا با کنار زدن محمد بن نايحج دارد ز يو برگزار يتيدر امور امن يعربستان که کارنامه موفق

 هموار شود. يدن ويرس

 يمصر يرسانه ها يآنگونه که برخ ييز سوت هستند آنها ايبه دنبال فرار از مسئول ين است که سعودياما موضوع قابل تامل در فاجعه منا ا
 ق ناگفته بماند.ير بار پرداخت غرامت خارج شوند و هم حقايجان باختگان کرده اند تا هم از ز ياعالم کردند به ناگاه اقدام به دفن جمع

کنند و در واکنش به رسانه  يکوشند که حجاج را عامل فاجعه معرف يها صورت نگرفته است آنها م يسعود ياز سو يرسم يحينه تنها توض
که ابهام  يکند در حال ياز بحران م ياسيران را متهم به سوء استفاده سير اين که عادل الجبياد کنند و اياز آن به عنوان جنجال  يرانيا يها

 وحشتناک در موضوع وجود دارد.

دهد که حادثه  يرخ م يد زمانيصوال مفقود و ناپدشود؟ ا يت مفقودان مشخص نميکنند؟ چرا وضع ياعالم نم يديها آمار جد يچرا سعود
د رخ دهد که مفقود و يبا يمنا چه عامل يگر رخ دهد اما در صحرايد يرمترقبه ايا هر حادثه غيو  ين، سوناميل، رانش زميمانند س يعيطب

ن نت(به نقل از منابع يرسانه ها )نهر يبرخ در کار باشد. يو اطالعات يتيشده امن يزيبرنامه ر ينکه حادثه ايد وجود داشته باشد مگر ايناپد
ل و يم اسرائيرژ ياطالعات يس هايسرو ياز سو يشده قبل يات سازماندهيدرباره عمل ييها يدر بروکسل زمزمه ها و نگران ييک اروپايپلماتيد

 مطرح کردند. يرانيا يپلمات و نظاميان ديحاج يه برخيعل يسعود

 يدشدگان غضنفر رکن آباديان ناپديژه که در ميد ندانستند به ويرا بع ياشتن موساد و اطالعات سعودک احتمال دست ديپلماتين منابع ديا
را در آن يد زيآ يها خوش نم يکه به مذاق سعود يران در لبنان است که متن برائت از مشرکان را قرائت کرده است. مراسمير سابق ايسف

 ود.ش يل سر داده ميکا و اسرائيمرگ بر آمر يشعارها

را به  ين باشد که توجه اطالعات غربيتواند ا ياز احتماالت م يکيد نشده است اما ييگرچه هنوز تا ييک اروپايپلماتين گزارش بنا بر منابع ديا
است  يل با اطالعات سعوديان موساد اسرائيم يقو ياطالعات ين گزارش ها صحت داشته باشد مفهوم آن هماهنگيخود جلب کرده است. اگر ا

 ياطالعات ين حتما با هماهنگيانجام دهد و ا ين کاريتواند چن ينم يعربستان سعود يدستگاه اطالعات يرا موساد هرگز بدون هماهنگيز
 گر است.يد يغرب يو کشورها يعربستان سعود

ان و منتظر يگر يهارا در حال حاضر چشم يهاست ز يسعود يتيمسئول يو ب يتوان درباره فاجعه منا گفت، سنگدل يبه هر حال آنچه م
نه حاضر  ييت خود است از سويکردن از مسئول يد شده خود دوخته شده است. عربستان به دنبال شانه خاليزان ناپديبه سرنوشت عز ياديز

طرف بدهد و نه حاضر است به تعهدات خود  يو ب ين الملليا سازمان بي ياسالم يل سازمان همکارياست از حج دست بکشد و آن را تحو
در موضوع نهفته است  يد پاسخگو باشند و سرنوشت مفقودان را مشخص کنند. حتما رازيها جنگ افروز و کودک ُکش با يسعود مل کند.ع

 خواهند برمال شود. يها نم يليمان اسرائيهمپ يها يکه سعود
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 :ح کرديات سفر به عربستان را تشريجزئ يائيض

 يرانيباخته ازائران جان کريعتر پيل هرچه سريمنظور تحو مذاکره به
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، گفت: مقرر شد تا يبعثه مقام معظم رهبر ت مفقودان حادثه منا در نشست با مسئوالنيوضع ياحمر با اشاره به بررست هالليس جمعيرئ

  .انجام شود يرانيباخته اکر زائران جانيعتر پيل هرچه سريتحو يمذاکرات الزم برا

ت مجروحان و ير وضعمنظور نظارت بات سفر امروز خود به مکه بهيح جزئيبا تشر يائيرمحسن ضيد امي، دکتر سمهر يخبرگزاربه گزارش 
شتر يمسئوالن بعثه ب ين نشست ابعاد حادثه از سوي، عنوان کرد: در ايحادثه منا، با اشاره به نشست با بعثه مقام معظم رهبر يانيمفقودان ا

 .ديات رسيه يشده و به اطالع اعضا يبررس

اکنون ران در مکه در حال ارائهاست، اظهار کرد: همياحمر المارستان هاليبه زائران در ب يار خوبيبس ين که خدمات درمانيبا اشاره به ا يو
 .ران وجود داردياحمر امارستان هالليمصدوم بدحال در ب ۲فقط 

که  يينه تا جاين زميکم شده است، خاطرنشان کرد: در ا يرانيبودن زائران مفقود ان که احتمال زندهيبا اظهار تاسف نسبت به ا يائيدکتر ض
 يرييرسد آمار مفقودان تغينظر موجو شده و لذا بهن بار جستيها تخت به تخت و اتاق به اتاق چندمارستانيب يتمامممکن بوده است 

 .نخواهد کرد

در  يماران بسترين اساس همه بير بهداشت و درمان گفت: بر اياحمر به همراه وزمارستان هالليدر ب يماران بستريادت از بيبا اشاره به ع يو
 .شتر مجروحان مساعد استيم و خوشبختانه حال بيات کردهيزيران در مکه را وياحمر اهالل مارستانيب

ر، اظهار کرد: يخصوص دو حادثه اخام حج امسال بهيران در اياحمر اهالل ياحمر با اشاره به خدمات کادر درمانت هالليس جمعيرئ
به زائران  يآنچه همواره در بحران ها عمل کرده است، توانست خدمات مناسباحمر همانند هالل ياار حرفهيو بس ياتيم عمليخوشبختانه ت

آماده  يقو ياهيم، اما همچنان با روحيکرديم ينيبشير پيه آنها با توجه به حوادث اخيف روحيز بر خالف آنچه از تضعيارائه رفت و اکنون ن
 .خدمت به هموطنان خود هستند
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 :ينيته امداد امام خميس کميرئ

 شود يمناسک حج تنها به امسال ختم نم يت عربستان در برگزاريريسوء مد
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 ۶۶شود و در سال  يمناسک حج تنها به امسال ختم نم يت عربستان در برگزاريريت: سوء مد)ره( گفينيته امداد امام خميس کميرئ -مشهد
  .مياز هموطنانمان بود ياديز شاهد از دست دادن تعداد زين

، يته امداد در حرم مطهر رضوياز سالمندان کم ليش تجلين همايه پنجميز فتاح ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحي، پروخبرنگار مهربه گزارش 
ت خود را در يرين فاجعه دردناک، اظهار کرد: عربستان تنها امسال سوء مديت به خانواده جان باختگان ايبا اشاره به فاجعه منا و با عرض تسل

ت اهلل الحرام رخ داد که بنده شخصا يم در بيعظ يز فاجعه اين ۶۶مراسم و مناسک حج به جهان اسالم نشان نداده است بلکه در سال  يبرگزار
 شاهد ماجرا بودم.

ن موضوع اذعان دارند که عربستان در فاجعه منا مقصر است، افزود: ينکه همه رسانه ها به اي)ره( با اشاره به اينيته امداد امام خميس کميرئ
 ين حادثه ميدگان ايرا مقصر دانسته و نمک به زخم داغ د يرانياداند بلکه زائران  ين ماجرا نميمتاسفانه عربستان نه تنها خود را مقصر ا

ته امداد به مناسبت هفته يکم ين برنامه هاياز مهم تر يکيح کرد: يازمندان دانست و تصريته امداد را خادمان سالمندان و نيکم يو پاشد.
 ن قشر جامعه است.يا يات برايعتبات عال يارتيسالمندان تحت پوشش خود فراهم کردن سفر ز يسالمند برا

ته امداد امام ين افراد تحت پوشش کميدرصد ا ۲۵م که يسال در کشور دار ۶۵ يون سالمند بااليليم ۶ته امداد گفت: تعداد يس کميرئ
دان به فرموده م سالمنيان کرد: تکريرد بيد در دستور کار قرار گينکه اکرام سالمندان بايد بر ايفتاح اظهار کرد: با تأک  .)ره( هستند ينيخم

 ن احترام بر همگان واجب است.يات قرآن اياست که بر اساس آ ياژهيامبر بزرگوار اسالم)ص( از دستورات ويپ

 يو تطابق ندارد. يرانيسالمندان بافرهنگ ا يهاش خانهيابد ادامه داد: افزايد توسعه يسالمندان نبا ينگهدار يهانکه مکانيبا اشاره به ا يو
 يو به آن نگاه کرد. يو عموم يجيکرد بسين قشر از جامعه با رويا م يحرمت، اکرام و تکر يد برايداشت سالمندان بايهفته گرام ادامه داد: در

اعالم  يزودن سفر بهيط ايات خبر داد و گفت: زمان و شرايعتبات عال يارتيته امداد به سفر زين از اعزام سالمندان تحت پوشش کميهمچن
ته امداد يهزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کم ۱۳۸ون و يليمکينکه ياز سخنان خود با اشاره به ا يگريدر بخش د نيهمچن يو شود.يم

ن افراد از يا يشود لذا تمامين جامعه مين بانوان و همچنيا يبرا يجد ياجتماع يهابيت موجب آسيهستند افزود: ازآنجاکه نبود حما
 مند هستند.فرزندان خود بهره يه برايزيه جهيمسکن و ته يو حت يو معنو يماد يها، کمکين اجتماعيته امداد ازجمله تأميکم يهاتيحما
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 در واکنش به فاجعه منا صورت گرفت؛

 فينده پارلمان پاکستان از عربستان و نواز شريانتقاد نما
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  .ل حادثه منا را به اطالع جهان اسالم برسانديتر دالعينده پارلمان پاکستان گفت: دولت عربستان هر چه سرينما« د شاهيخورش»

رد به همان اندازه جهان اسالم ير صورت گي، در خصوص علت حادثه منا هر چه تاخ«روزنامه پاکستان»به نقل از  مهر يخبرگزاربه گزارش 
 خواهد شد. يش و نگرانيدچار تشو

 .با عربستان ارتباط برقرار کرد يتوان به آسان يار مشکل شده است. نميگرفتن اخبار و اطالعات از دولت عربستان بس« د شاهيخورش»به گفته 

 يکار نم يز در عربستان به خوبيستم خنک کننده نياز علل حادثه منا افزود: طبق اطالعات به دست آمده س يکيدر ادامه در خصوص  يو
 کرده است.

ا حادثه منا بخاطر تردد شاهزاده يد دانست که آياست با ين خود معضل بزرگيگفت: ا يدرباره تردد کاروان شاهزاده سعود« د شاهيخورش»
 ر.يا خياتفاق افتاده است  يسعود

کند و حکومت  يف عمل ميپاکستان در خصوص حادثه منا ضع ياست خارجيز اشاره داشت که سين موضوع نينده پارلمان پاکستان به اينما
 کند. يبه دولت عربستان وارد نم يچ فشارين حادثه هيقات درباره ايتحق يف براينواز شر
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 :با مهروزارت ارشاد در گفتگو  يسخنگو

 در کار است يازنده باشد،حتمًا ربوده شده است/توطئه« يآبادرکن»اگر 
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ر سابق کشورمان در لبنان در حادثه منا دروغ يها درباره سرنوشت سفينکه سعوديان اي، با بير فرهنگ و ارشاد اسالميوز يمعاون پارلمان

با اشاره به  خبرنگار مهردر گفتگو با  ين نوش آباديحس  .باختگان نباشد، حتما ربوده شده استن جانيب يآبادرکن يد، گفت: اگر آقانيگويم
ش از يحادثه ب يرانيباختگان انکنم که آمار جا يش آمار کشته ها و مجروحان حادثه اظهار داشت: من تصور مير منا و افزايعمق فاجعه اخ

 نفر خواهد بود. ۴۰۰

دا ياز آنها پ ييمارستان ها رد پايخود مراجعه کرده اند و نه در ب ين نه به کاروان هاينکه مفقودين نکته افزود: با توجه به ايح ايدر توض يو
ر يو امور مجلس وز يمعاون حقوق ختگان حادثه باشند.باد جزو جانياز مفقودان ما با« دو سوم»ش از يد گفت که بيشده است، متاسفانه با
ح يز تصريان حادثه منا نيران در لبنان در جرير سابق ايسف« يغضنفر رکن آباد»ن درباره سرنوشت نامعلوم يهمچن يفرهنگ و ارشاد اسالم

مانند  يدانند که اشخاص مطرح يها حتما مند؛ آنيگو يدهد که دروغ مياند، نشان مشده يآبادرکن يها منکر وجود آقا ينکه سعوديکرد: ا
 ت را مطرح کنند.يخواهند واقعياند، االن کجا هستند و از سرنوشت آنها مطلع هستند، اما نمکه در حج بوده ير دوستانيو سا يآبادرکن يآقا

 يد توطئه ايآيده است، عنوان کرد: به نظر مان مجروحان و جانباختگان حادثه نبوين چهره ها در مياز ا ينکه تاکنون اثريان ايبا ب ينوش آباد
عربستان آنها را ربوده  يتيامن يروهايکنم که ن يانجام شده است و من تصور م يآبادرکن يامثال آقا يبرا يزيرک برنامهيدر کار بوده است و 

به حج رفته،  ياسيا سي يتيت امنيدون مسئولو ب يشان با گذرنامه عاديح کرد: هرچند ايتصر يو وجود دارد. ين احتمال به طور جدياند و ا
ن کار زده اند؛ يدانستند، دست به ايرا م يرکن آباد يت آقاينکه موقعيز با علم به ايبرنامه روز عرفات بود و آنها ن يمجر يرکن آباد ياما آقا

نکه ين با فرض بر ايست، بنابرايجروحان حادثه هم نباختگان نبوده و البته جزو مشان تاکنون خوشبختانه جزو جانيد توجه کرد که ايدر واقع با
 يروهايار نيا در اختيحادثه است و  يهاباختها جزو جانيز يشان نيباخته هستند، اتشان مشخص نشده اکثرا جانيکه تاکنون وضع ييآنها
ندگان مجلس يکنش به تذکرات مداوم نمان در وايهمچن ير فرهنگ و ارشاد اسالميو امور مجلس وز يمعاون حقوق قرار دارد. يسعود يتيامن
 يليتعط يبرا ين سازمان گفت: ما فعال بحثيسپردن حج به ا يبرا يق سازمان کنفرانس اسالمياز طر ياسالم يدولت جمهور يريگيبر پ يمبن

ز نشان يها ن يت و سعودک ضرورت اسي يسپردن حج به جهان اسالم از جمله سازمان کنفرانس اسالم يريگيم، اما پيحج در دستور کار ندار
 ت آنهاست.يريو سوء مد يتيظرفکم يايز گوين حادثه تلخ نيت حج ندارند و ايريمد يت الزم را برايو کفا يستگيدادند که شا

آن ن و اداره مناسک حج يفين شرياداره حرم يبرا يد فکريده اند که بايجه رسين نتياالن به ا ياسالم يد کرد: همه کشورهايتاک ينوش آباد
مناسک عمره به  يز در طول سال برايون نفر نيليها مون زائر در حج تمتع و دهيليش از سه مين حجم زائر بکنند؛ چراکه هر سال بيهم با ا

اضافه کرد: به  يو قت حج مخالف هستند.يت و حقيت حج ندارند و اساسا با ماهين امور و اهميبه ا يها اعتقاد يروند، اما سعود يعربستان م
که متعلق به همه  يا سازمان کنفرانس اسالميو  ياسالم يندگان کشورهايم که نمايد کرده ايل است که ما همواره از اول تاکين دليهم

 اند.ت کردهين اقداماتشان از خود سلب صالحيها با ا يرند؛ چراکه سعوديد اداره حج را برعهده بگياست، با ياسالم يکشورها
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 :راندر بدو ورود به ته يروحان

 ستين يد مسلمانان را عزا کرد/حادثه منا عاديعربستان، ع يريتدبيب
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  .شوديجبران نم يست و با مسائل مالين يو معمول يما عاد د کرد: حادثه منا از نظريجمهور تاکسيرئ

سازمان ملل  يورک و شرکت در مجمع عموميويپنج روزه به ن يجمهور پس از سفرسيرئ ياالسالم حسن روحان، حجتخبرنگار مهر به گزارش
خوش  ير امسال که همواره روزهايد قربان و غدين عيام مبارک بيشاره به حادثه منا، اظهار کرد: ادر بدو ورود به تهران در جمع خبرنگاران با ا

ز از جمله مردم يل شد و مسلمانان عزيعربستان به عزا تبد يدولت فعل ييو عدم کارآ يمباالتيو ب يريتدبياست با ب ينيمردم به لحاظ د
آور است. ار تاسفيبود که بس يان حادثه به گونهيان ايط قربانيافزود: شرا يو نه جان باختند.ران که زائر خانه خدا بودند، مظلومايمسلمان ا

اده شدن صحبت يبه صورت مفصل قبل از پ يريجهانگ يافتم و همان موقع با آقاين حادثه اطالع يورک شدم، از ايويوارد ن يالبته من وقت
 را که الزم بود، ابالغ کردم. يکردم و اقدامات

ار فعال عمل کرده است و اتفاقًا ما يرا انجام دادند و وزارت خارجه تاکنون بس يار خوبين اقدامات بسيجمهور گفت: دولت و همه مسئولسيرئ
م يتوانستين مساله از آن جهت است که ميشتر بود. ايب ياسالم ين کشورهاين حادثه با مسئوليا يريگيپ يمان برايهايورک دسترسيويدر ن
 يخارجه کشورها ير خارجه با وزرايد کرد: وزيتاک يروحان م.يان برسانيران را به گوش جهانين مردم ايانان مظلوم جهان و همچنمسلم يصدا

داشتم، به  يکه در دو مجمع عموم يار موثر بود و من هم در دو سخنرانيرا انجام داد که بس يمنطقه مذاکرات يسران کشورها يو برخ ياسالم
 شود.يجبران نم ين حادثه با مسائل ماليست و اين يو معمول يردم که حادثه منا از نظر ما عادن نکته اشاره کيا

قًا روشن شود که به ين حادثه دقيد ايکه بر عهده دارد، عمل کند و هم با يالمللنيو ب يف قانونيد به وظايبا يادامه داد: عربستان سعود يو
 يعربستان به جا يهارسانه ينه گفت: برخين زميدر ا يعرب يهارسانه يغات برخيا اشاره به تبلجمهور بسيرئ اتفاق افتاده است. يليچه دال

ن به ملل يک توهي يعربستان يهان اقدام رسانهيمردم ساختند و پخش کردند. ا يشن برايميمربوط به حادثه را پخش کنند، ان يهالمينکه فيا
 ييهان حادثه کشتهيز در ايم و آنها نيدار داشتيورک مالقات و ديويدر ن ياسالم يکشورها يخح کرد: ما با سران بريتصر يروحان است. ياسالم

ن ينکه از ايشد و هم ايت گفته ميران تسليم، هم به ملت اين سفر داشتيکه در ا يمالقات ۱۶ار متاسف و متاثر بودند. ما در همه يداشتند و بس
 ن حادثه بودند.يبه ا يفور يدگيخواستار رس شد و اکثر سران کشورهايحادثه اظهار تعجب م

ن بوده است که در خدمت ين مساله همه تالشش بر ايا يان حادثه منا، اظهار کرد: دولت از ابتدايت مجدد به خانواده قربانيضمن تسل يو
 ييها شناساعتر جنازهيت که هر چه سرن بوده اسين موضوع را دنبال خواهد کرد. تاکنون همه تالش بر ايا يريگيدگان باشد و قطعًا پيدحادثه

ا يآنها را مه يده و تصاليدبيآس يهاالت به خانوادهيتسه يامکانات برا يران فراهم گردد. دولت قصد دارد تماميل انتقال آنها به ايشود و وسا
ل ينکه سفر امسال به دليان ايمهور با بجسيرئ در جهت احقاق حقوق مردم ادامه خواهد داد. يفه قانونيک وظين راه را به عنوان يسازد و ا
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ابد. من پنج مالقات و سه نشست خود را لغو کردم؛ به خاطر ييد تا امروز بعدازظهر ادامه مين سفر بايمه تمام ماند، گفت: ايبروز حادثه منا ن
 باشم. يرانيان مظلوم ايکنندگان از اجساد مطهر حاجنکه امروز در تهران جزو استقباليا

ن يها و همچنران رسانهين سفر با مديم. در ايمالقات و چهار نشست را برگزار کرد ۱۶از سفر را حذف و  ين ما بخشيافزود: بنابرا يروحان
 ۲۰۱۵بعد از سال  يد سند توسعه برايدانيکا نشست داشتم و در اجالس توسعه شرکت کردم. همانطور که ميآمر يتجار يهاران شرکتيمد

ز در سند توسعه ين نکته نيمد نظر ما بود که البته ا ياک نکتهين اجالس حضور داشتند و البته يت، سران کشورها در اب قرار گرفيمورد تصو
نکه در ياشاره کردند و ا يطيست محين اجالس به اقدامات زيخود در ا ين سند به نفع جهان سوم است و در سخنرانياعمال شد. در مجموع ا

 رد.ينه انجام بگين زميدر اد يبا ييهاتيمنطقه چه فعال

قرار  ياکرد که برجام در چه مرحلهيکس بحث نمچين سفر هينکه در ايران برسانم و آن ايد به عرض ملت ايک نکته را بايادامه داد: من  يو
ا در انتظار يدن يد شد و تمامخواه يياجرا ين توافق در چه روزيدانستند و همه منتظر بودند که ايشده م ييا برجام را نهايدارد، بلکه همه دن

گفتند شما ين سفر به ما ميکا در ايآمر يران اقتصاديح کرد: مديتصر يروحان مشهود خواهد شد؟ يبرجام چه زمان ين بودند که آثار اقتصاديا
ران و يکس نبود که عظمت ملت اچيم. هيران شرکت کنيدر ا يگذارهيم در سرمايها را بردارد و ما بتوانميد تا تحرياوريکا فشار بيبه دولت آمر

 ش مطرح نباشد.يران برايکار در ا

ا با يدن يک روزيد ينيخواستند. ببيران کمک ميمالقات داشتم و قاطبه آنها از ا ييايآس يجمهور خاطرنشان کرد: من با سران کشورهاسيرئ
م و ييايران بيد به اين است که ما چطور بايبحثش ارسد تنها يران ميبه ا يکرد. اما امروز هر کسيحت صحبت ميران با لحن نصيا

کشور  يعنيح کرد: يتصر يو د به چه صورت حل شود؟يدند که مسائل منطقه بايپرسيها از ما من مالقاتين در ايم و همچنيکن يگذارهيسرما
حل مطرح است و همه قبول دارند ک راهي ا به عنوانيمطرح بود، امروز در سطح دن ياک مشکل و مساله منطقهيما که در گذشته به عنوان 

ن کشور يده و با ايران پرسيد نظر ايران وجود ندارد و بايجز حضور ا يسم مبارزه شود، راهيت برقرار شود و با ترورياگر در منطقه بخواهد امن
مقام معظم  يرهاين تدبيت و همچنت مليه حضور و فعاليدا کرده، در سايران پيکه امروز ملت ا يد کرد: عزتيتاک يروحان شود. يهمکار

ن فضا به نفع يد از ايم بلکه بايد مغرور شويم. البته نبايدر جهان قرار گرفت يار مناسبين ما امروز در نقطه بسيبه دست آمده است؛ بنابرا يرهبر
 م.يملت، منطقه و توسعه کشورمان استفاده کن

م از يم. اگر بتوانين کار را انجام دهيفه ماست که اين وظيشود، ايمتوقف م يامه با اقديدر سور يزيک ساعت خونريجمهور گفت: اگر سيرئ
ه برقرار يت در عراق و سوريف ماست. من اگر بدانم که امنين جزو وظايخته نشود اين ريم، تا به زميک مسلمان حراست و حفاظت کنيخون 

که باشد حاضرم صحبت کنم؛ به شرط آنکه بدانم  يم و با هر کسن کشور راحت خواهند شد، هر کجا باشد، حاضرم برويشود و مردم ايم
از مسلمانان  ياريادامه داد: امروز مردم و مسلمانان در منطقه آواره هستند و بس يو انجامد.يت و حفظ جان مردم منطقه ميجه آن به امنينت

 يم برايکه بتوان يست و ما هر کاريمنطقه ن ير شأن ملت هان اتفاقات ديورود هستند؛ ا ياروپا در حال التماس کردن برا يامروز پشت مرزها
به  يک طرحيم اگر يدار ين سفر اعالم کردم که ما آمادگيخود در ا يهام کرد. من در همه مالقاتيغ نخواهيم، دريها انجام دهن بحرانيحل ا

 م.يکن يم شود، کمک و همکاريمن و عراق تنظيه، ينفع ملت سور

دارها در ين ديم و در ايداشت ييا و مقامات اروپايتاليه، اين، فرانسه، روسيکشورها از جمله چ يبا سران برخ ييهاا مالقاتد کرد: ميتاک يروحان
م. يارا انجام داده يطوالن يس گفتگوير انگليوزن موضوعات با نخستيم و در خصوص اياکرده يبحث و بررس يارابطه با مسائل منطقه

 دارها به نفع مردم منطقه باشد.يو دن گفتگوها يم ايدواريام
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 :ينوبخت در نشست خبر

 حقوق حجاج گذاشته است يريگيپ يت خود را برايثيدولت ح
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فا کند، ياست يالمللنيب يان را از نهادهايرانيا يداند که حقوق مل ين ميت خود را در ايثينکه دولت شرافت و حيان ايدولت با ب يسخنگو

  .نخواهد کرد يکوتاه يچ تالشيمال شده حجاج از هيحقوق پا يفاياست يگفت: دولت برا

ار ين حادثه بسيامروز خود با اشاره به حادثه منا اظهار داشت: ا يدولت در نشست خبر ي، محمدباقر نوبخت، سخنگوار مهرخبرنگبه گزارش 
دار شدن مردم حهيکه موجب شدت جر ياافزود: نکته يو .آن متمرکز شده اند يرو يمحترم به درست يهاز و دردناک است و رسانهيانگغم

 نامند.ين مياست که خود را خادم الحرم يالعمل و موضع کسانده است، عکسن موضوع شيران نسبت به ايا

ن اتفاقات يهم در ا يت حجاج بر عهده دولت عربستان است، ادامه داد: اگر عمدين امنيت تاميها مسئولنکه طبق پروتکليد بر اينوبخت با تاک
 يسخنگو ست.يچ وجه مسئوالنه نينگونه رفتار دولت عربستان به هيو اکند  ين حوادث عذرخواهيد بابت رخ دادن اينباشد، دولت عربستان با

 ر و عذرخواه باشد.يت پذين حادثه مسئوليد نسبت به ايادآور شده اند، دولت عربستان بايح کرد: همانطور که رهبر معظم انقالب يدولت تصر

 ر مسئوالنه استيرفتار عربستان غ

به اندازه  يرويبود و ن يبه حجاج ناکاف يرسانخدمت يها به حجاج اظهار کرد: عِـده و عُـده آنان برا يسعود يبا انتقاد از نوع خدمات رسان يو
زا به آنان يبه کمک کردند اما از دادن و ياعالم آمادگ ياز به کمک داشتند حتيزانشان نيکه عز ييخدمت وجود نداشت و کشورها يبرا يکاف

 دند.يه حجاج برنتابرا ب يرسانچ نوع کمکيکردند و ه يخوددار

ت ين وضعيم و همچنين مجروحان را به داخل کشور منتقل کنيباختگان و همچنکر جانيتر پعيم هر چه سريخواه ينوبخت گفت: ما امروز م
ن برود، فرهنگ و ارشاد مقرر شد که به عربستا ريت وزياز دولت با مسئول يندگيات با نمايک هيم، لذا يکن يدگيمفقودان را در آن کشور رس

 کرد. يريات جلوگين هيرمسئوالنه از اعزام ايغ يبا رفتار ياما متاسفانه دولت سعود

الت يط و تسهيپاک را به داخل کشور منتقل کنند و تمام شرا يکرهايعتر پين است که هر چه سريت دولت ايدولت گفت: تمام اولو يسخنگو
 کند. هزار زائر کشورمان در عربستان فراهم ۶۵برگشت  يرا برا

ن سوال به سخنان خود ادامه داد يم، با طرح ايعربستان مواجه هست ياز سو يدولت با عدم همکار ينکه در انجام خدمت رسانيان ايبا ب يو
ن يا يريگيپ يبرا يجهان يهابونيشان از تريا استفاده اين رخ داد مؤثرتر باشد يتوانست نسبت به ا يران ميس جمهور در ايا حضور رئيکه آ

 خ داد؟ر
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 يرا طراح يران ستاديات وزيل جلسه داد، ادامه داد: هيس جمهور بالفاصله تشکيات دولت در روز جمعه با دستور رئينکه هيان اينوبخت با ب
 الزم يگزارش ها ياهر جلسه يل داد و مرتب هم معاون اول در انتهاياعزام تشک يرا برا ياتيران مربوطه در آن عضو هستند و هيکرد که وز

 گرفت. يم يالزم را از و يداد و رهنمودها يس جمهور ميرا به رئ

 ين حادثه مطالبه ميران را نسبت به ايخود انتظارات درست ملت ا يدار و گفتگويز در هر برنامه ديس جمهور نيدولت ادامه داد: رئ يسخنگو
 کرد.

 ر خارجه عربستانيشدن وز يل مخفيدل

 يم يل مخفين دلير خارجه عربستان خودش را به هميح کرد: وزيکند، تصر يدر قبال فاجعه منا عمل نم نکه عربستان مسئوالنهيان ايبا ب يو
د يد نکنينوبخت خاطرنشان کرد: ترد م.ين استفاده کنيبه زائر يرسانخدمات ير امکانات برايد از سايگفتن ندارد، لذا با يبرا يکند؛ چراکه حرف

ن حادثه و اقدامات صورت گرفته را از ين حادثه بودند و لحظه به لحظه ايورک بودند، نگران ايوين که در ينيس جمهور و همه مسئوليکه رئ
 کردند.يآنجا رصد م

بون يکبار فرصت دارد از تريران فقط يح داد: ايار مهم بود، توضيس جمهور در سازمان ملل بسينکه حضور رئيدولت با اشاره به ا يسخنگو
تر عمل کنند و خاص منصفانه يهاانيرسانه ها و جر يد برخيکنم با يفکر م يطين شرايان برساند، لذا در جنيام خود را به جهانيپ يجهان

 ه دولت استفاده کنند.يعل ياسيک فشار سيست که از آن هم به عنوان ين يفاجعه منا موضوع

ان را از يرانيا يداند که حقوق مل يود را بر آن مت خيثيم بود و دولت شرافت و حين خود خواهير همه حقوق زائريگيد کرد: ما پيتاک يو
م يشتر خواهيصورت گرفته است، ما آن را ب يا ين کوتاهيمه زائرينه هم اگر در خصوص بين زميفا کند و در اياست يالمللنيب يق نهادهايطر

 م.يکن يتالش م يالمللنيب يحقوق آنان در عرصه ها ييجو يم و پيکرد و در جهت تکر

توانند بدون اجازه از خانواده ها و  يبر دفن جان باختگان حادثه منا در عربستان گفت: آنها نم يمبن يين در خصوص خبرهايچننوبخت هم
ران يا ين کار از سوياز کشورها اجازه دفن اجساد حجاجشان را داده اند، اما ا يم که برخيدار يين کار را انجام دهند و ما خبرهايا يروال رسم

م و آن را رها ين موضوع هستير ايگيز پين کار را انجام دهد ما نيتواند ا ينم يو شرع ياست و عربستان هم بدون اجازه قانون صورت نگرفته
 م.يکن ينم

به حج  يبا پاسپورت عاد يران در لبنان در مراسم حج گفت: رکن آبادير سابق ايسف يآبادن در خصوص حضور رکنيدولت همچن يسخنگو
گر حجاج مفقود شده يمانند د يآبادرکن يت آقاير وضعيگيانت کند و ما هم پيعربستان مسئول است از جان حجاج صمشرف شد ، دولت 

مال يحقوق پا يفاياست يد که دولت براينان داشته باشيم کرد و اطمياستفاده خواه يررسميو غ يم ، از همه اهرم ها به صورت رسميهست
 کرد. نخواهد يکوتاه يچ تالشيشده حجاج از ه

 ات دولتيکر حجاج با حضور هيمراسم استقبال از پ

باختگان در فرودگاه کر جانيم نسبت به پيم و تعظيات دولت جهت تکريباختگان گفت: همه مقامات و هکر جانيع پييدر خصوص تش يو
 م داشت.يخواه يک مراسم رسميم و يشو يحاضر م
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سخن  يد از سالمت حجاج و دموکراسياست که با ين کسيآخر يعربستان گفته روحانر خارجه ين سوال که وزين در پاسخ به اينوبخت همچن
چ يف و پوچ هيسخ يهادن حرفين کشور جز شنيم که عناد دارد و از ايکن يک کشور متخاصم صحبت ميم که از يريد، اظهار کرد: بپذيبگو

 ست.ين يانتظار

است و  يو گفت: خوِد اوباما گفته است که کشور عربستان ضد دموکراس کا دانستيسرسپرده به آمر يدولت عربستان را کشور يسخنگو
 پاسخگو باشد. ياسالم ين کشورهايد نسبت به حادثه منا به مسئولين حرف ها بايا يز بجايعربستان ن

 يزه دنبال ميا با انگقه نخواهد کرد و آن ريمضا يچ تالشيز از هيف شده از حجاج عزيهر حق تضع يفايد کرد: دولت در جهت استينوبخت تاک
 کند.

 مربوط است ياران به مباحث منطقهيموضع خصمانه عربستان با ا

ن اعتقاد وجود دارد که ياست دولت نسبت به عربستان چگونه خواهد بود، ايد پس از فاجعه منا سيپرس خبرنگار مهر  يدر ادامه نشست خبر
ف يرفتار سخ يکرد، امروز مقامات عربستانيتر نسبت به دولت عربستان عمل ميدر فرودگاه جده جد يرانياهانت به زائران ا اگر دولت در

رد؟ يش گيمحجوبانه را در قبال عربستان پ است مماشات و رفتاريخواهد سيا دولت همچنان ميان در فاجعه منا نداشتند، آيرانينسبت به ا
ربط  يان موضوعات است و به مباحث منطقهيتر از ادهيچيار پيران بسيد که موضع خصمانه عربستان نسبت به ايدانينوبخت پاسخ داد: شما م

در حد اعدام افراد  يحت يجد يريگيک پيم و آنها هم يد که بالفاصله سفر حجاج را به عربستان را قطع کرديدارد و در آن زمان هم التفات دار
 کنم آنجا موضع ما مناسب بود.يفکر م را انجام دادند و من يخاط

کنار گذاشته نشود و نظر مجلس هم در مورد برجام هر چه که  يدگين بود که مجلس از رسيز اينوبخت اظهار داشت: نظر رهبر معظم انقالب ن
 باشد محترم است.

مجلس هم  در ت داشته،ين ارتباط مسئوليادر  يت مليامن يعال يک تعهد که شوراين برجام به عنوان يح کرد: حال ايدولت تصر يسخنگو
که  ياجرا آماده شده، لذا در بخش يها برانهيصادر کرده و همه زم يديت سازمان ملل قطعنامه جديامن يشده، در مقابل هم شورا يدگيرس 
 ه انجام نشده است.يچ کار خالف قانون و رويم، هيد مقدمات کنيم تمهيتوانيم

ن مذاکره را تنها رفع يشان هدف از ايد، ايالتفات داشته باش يانات رهبريم گفت: اگر هم به بيد وقت را بگذرانيبانکه ما نيد بر ايبا تاک يو
 عتر رفع شود.يد هر چه سرياست که با يها موضوعميها دانستند، پس موضوع تحرميتحر

ند ما به خاطر لغو يگوين که رهبر انقالب مياشت: اتفاقا همران دارد، اظهار ديبر اقتصاد ا يها آثار سوئمينکه تحريان ايدولت با ب يسخنگو
فتد، ما ير بين به تاخيکه ا يدهد هر روزين رفع آثار سوء است و محاسبات نشان ميم به خاطر همياز نشستهيک ميبر سر  ۵+۱ها با ميتحر

ز ما را تحت ين نيش از ايد اگر بيادهيطور که تاکنون دمانم هييگويز مين يم، البته بالفاصله به طرف خارجيد بپردازيرا با يهانهيقطعا هز
م به يام توانستهيط تحرين شرايز با هميد، همچنان که تاکنون نيم کشيخود دست نخواه يوجه از آرمانها و منافع ملچيفشار بگذارند، به ه

 م.يبرس يرشد اقتصاد
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 اجساد يياسااحمر از سردخانه مکه و روند شنت هالليس جمعيد رئيبازد
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احمر از ت هالليس جمعيد، رئين برنامه سفر بازدياحمر اعالم کرد: مقرر شده است در نخستت هالليارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
  .د کنديسردخانه مکه، بازد

حادثه منا در  يرانيباختگان اجان يياز روند شناسا يائي، گفت: مقرر شده تا دکتر ضيمرعش يد علي، دکتر سمهر يخبرگزاربه گزارش 
شبرد يان پيدر جر يبا بعثه مقام معظم رهبر يااحمر، در جلسهت هالليس جمعيدخانه، رئد از سريد کند و پس از بازديسردخانه مکه بازد

 .د خواهد کرديده اند بازديدبير آسيکه در حوادث اخ ييهاها قرار گرفته و پس از آن از کاروانبرنامه

د و از مصدومان يهستند هم بازد يدوم در آن بسترکه زائران مص يسعود يهامارستانياز ب يکياز  يائيم تا دکتر ضيگفت: در نظر دار يمرعش
 .شوديامروز، به تهران منتقل نم يبا پروازها يچ مجروحين هيادت کند. همچنيع
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 ع جانباختگان حادثه مناييدرباره تش يح مرعشيتوض
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 يمايکر جانباختگان حادثه منا فردادر تهران خبر داد و گفت: امشب هواپيع پييت هالل احمر از تشيارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
  .شود يانتقال اجساد وارد جده م يران برايا ياسالم يجمهور

 يائير بهداشت، دکتر ضيوز ير بهداشت در مکه اشاره کرد و گفت: دکتر هاشميوز يبه برنامه ها يمرعش يد علي، سخبرنگار مهربه گزارش 
 يردخانه اگر از سيد يوزارت امور خارجه صبح امروز وارد مکه شدند و قرار است تا ساعات يمعاون کنسول يت هالل احمر و قشقاويس جمعيرئ

 د کنند.يشود بازد يم يکه اجساد در آنها نگهدار

 ر بهداشت است.يوز يگر برنامه هايها از د ين و فوتيداغدار مفقود ياز خانواده ها ييدار و دلجوين ديگفت: همچن يو

ارت، سازمان حج و يحج و ز ه در اموريفق ينده وليبا حضور نما يد کرد: در نشستيت هالل احمر تاکيارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
ن يرد. همچنيگ يو مجروحان مورد بحث و تبادل نظر قرار م ي، فوتيدر مورد زائران مفقود يحج و وزارت خارجه مسائل يارت، مرکز پزشکيز

ات يبهداشت و ه ريوز يگر برنامه هايهستند از د ين در آن بستريمکه که مجروح يمارستان هايمارستان هالل احمر در مکه و بيد از بيبازد
 همراه است. يها

د از يروز بازديم اما از دين موضوع ندارياز ا يقير گفت: هنوز اطالع دقيا خيباز شده اند  يديجد ينرهايا کانتينکه آيدر پاسخ به ا يمرعش
د آنها در حال يات بازديه و عملاضافه شد يقبل ينرهايشب به کانتيز از ديد نيجد ينرهايد در دستور کار قرار گرفته و کانتيجد يسردخانه ها
 انجام است.

شود و  يران امشب وارد جده ميا ياسالم ياز جمهور ييمايشود گفت: هواپ يانتقال اجساد وارد جده م يبرا ييماينکه هواپيبا اشاره به ا يو
 شود. يع فردا در تهران انجام مييمراسم تش
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 ائمه جمعه اهل سنت در گفتگو با مهر؛

 کنديم يرا ناامن کرده است/ آل سعود فرافکن يامن اله عربستان حرم
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ان يت حجاج با بين امنيم آل سعود در تاميرژ يتيکفايضمن محکوم کردن ب يواز ائمه جمعه و جماعات اهل سنت خراسان رض يجمع -باديتا
و  يريتدبينکه بيان ايباد بابيائمه جمعه اهل سنت تا  .ها شدند يسعود يرا ناامن کرده خواستار عذرخواه يم امن الهيم حرين رژينکه ايا
ان کردند: يمسجل شد ب ين فاجعه به درستيمتعدد در ا يهاادثهوستن حيحجاج پس از به وقوع پ يزبانيم آل سعود در ميرژ يتيکفايب

  کند.  يم که دل مسلمانان جهان را به درد آورد عذرخواهين حادثه عظيرفته و بابت ايخود را پذ يتيکفايد بيعربستان با

 بردارد يعربستان دست از فرافکن

جمرات و در  يکه در رم يبت بار و اسفناکيعنوان کرد: فاجعه مص در گفتگو با مهرن رابطه و يزه در ايجمعه اهل سنت شهر مشهد رامام
از حجاج کشور  ياديز تعداد زيمختلف و ن ياهلل الحرام از کشورهاتياز حجاج ب يرياتفاق افتاد و منجر به شهادت جمع کث  ن منايسرزم

 د.ل کريد قربان را به عزا تبديزمان شد قلوب همه را مجروح و عيعز

در  يدولت سعود يبرنامگيت و بيرياز سوء مد يطور حتم ناشد قربان بهيد سعياظهار کرد: حادثه غمناک منا در ع ييبا يم عليعبدالکر يمولو
نکه يبا اشاره به ا يو  جاد شود.يا يدر اذهان امت اسالم ينشدنبزرگ و فراموش ياعهياست که موجب شد ضا يمين حج ابراهيآئ يبرگزار

د برخوردار خواهند بود افزود: الزم است تا حکام يشگاه خداوند متعال از مقام شهيل و منا به طور حتم در پيباختگان حادثه سقوط جرثقجان
ادآور شد: ي يو کنند. يت رقم زدند قبول کرده و از مسامانان جهان عذرخواهيريو سوء مد يتوجهيل بين حادثه مرگبار را به دليکه ا يسعود

ه برداشته و از مسلمانان و يو مقصر جلوه دادن بق يپاسخگو باشند و دست از فرافکن يستيبا ياسالم يآل سعود در مقابل کشورها مسئوالن
 کنند. يدگان عذرخواهيحادثه د

 را نامن کرده است يعربستان حرم امن اله

ت ين امنيزبان حجاج، مسئول تاميعنوان مرا آنها بهيم زيدانيرا مقصر حادثه منا م ياظهار کرد: ما حكومت عربستان سعود ييبا يعل يمولو
 د در مقابل جهان اسالم پاسخگو باشند.يهستند و با يجان زائران حرم امن اله

حجاج ناامن کرده است و  يرا برا يحرم امن اله عربستان  يتيت حج توسط مسئوالن امنيريدر مد ياز اهمال و سست يگفت: حوادث ناش يو
گفت: انشاء اهلل با دخالت  يو مسلمانان شده است. يبرا يفراوان يهابتيفه باعث مصيو اهمال در وظ يانگارت و سهليريمددر  يريتدبيب

 م.يدر مناسک حج نباش ياکنندهع تلخ و نگرانين وقايگر شاهد چنياتخاذ شود تا د يارانهيشگيح و پير صحيتداب يالمللنيب يهاسازمان

http://www.mehrnews.com/news/2927244/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C
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 کند يد عذرخواهيعربستان با

عه بزرگ منا که باعث مجروح شدن و يان کرد: ضايب در گفتگو با مهرن رابطه يز در هميباد نيجمعه اهل سنت مسجد جامع مالک ملک تاامام
 نکرده است. يزبانيم يدرستهمان خدا بهيدهنده آن است که دولت عربستان از ممسلمانان را عزادار کرد نشان فوت زائران خانه خدا شد و

 يمسئوالن دولت سعود يريتدبيو ب يتوجهيل در مراسم حج امسال نشان از بيان داشت: حادثه منا و سقوط جرثقيب يدريعبداهلل ح يمولو
در خصوص حادثه  يگفت: دولت آل سعود باست يو ان داشته باشند.ين جريبه ا يشتريتوجه و دقت بطلبد مسئوالن کشور عربستان يبود و م

 يهان حادثهينده شاهد چنيکنند تا در آ يريگين موضوع را پيجه ايست تا حصول نتيبايز مين ياسالم يمنا پاسخگو باشد و کشورها
 م.ينباش ين مراسميعربستان در چن يبراثر ناتوان يخراشدل

 ين حادثه زنگ خطريل شود و اياز مسلمانان جهان به عزا تبد يريد قربان عده کثين حادثه دردناک باعث شد، عيادامه داد: ا يدريح يمولو
بت بزرگ بود، يک مصيمسلمانان جهان  ينکه حادثه منا برايبا اشاره به ا يو دار شوند.يدولتمردان آل سعود بود که از خواب غفلت ب يبرا

مناسک حج  يرا در جهت برگزار يترقيدق ياريو هوش يزيرو دولت عربستان توجه و برنامه ياسالم يطلبد مسئوالن کشورهايمگفت: 
آل  يريتدبيو ب يتيکفايت احرام خارج نخواهد شد و بيژه زائران بيوگاه از ذهن مسلمانان بهچيان داشت: حادثه منا هيب يو داشته باشند.

ن مراسم يزبان ايرد چراکه ميم و دردناک را بپذين حادثه عظيت ايمسئول يستيگفت: آل سعود با يو خواهد ماند. ياقها بسعود در ذهن آن
 بزرگ است. يمعنو

 در فاجعه منا مشهود و محکوم است يمسئوالن سعود يريتدبيب

 يدولت سعود ياز سو يانگارو سهل يريتدبيز گفت: هرگونه تساهل، بيباد نيتا يد اهل سنت شهرستان مرزيه مظهر التوحير حوزه علميمد
 است. ين به عهده مسئوالن سعوديفه حفظ جان زائرياهلل محکوم است و وظتيت زائران بين امنيدر تأم

همگان مشهود و محکوم است،  ين فاجعه برايعربستان در وقوع ا ينکه قصور و کوتاهيد بر ايبا تأک در گفتگو با مهر يصالح يعبدالبار يمولو
داده و جان خود را ازدست ياسالم ياز مسلمانان کشورها يريد قربان در منا و مراسم حج که در آن جمع کثيادامه داد: فاجعه دردناک روز ع

ران که با يز ما ايدر کشور عز ياگفت: متأسفانه عده يو رد.يآشکار جهان اسالم را فرا بگ يبزرگ و غم ياندوهاند، موجب شد تا د شدهيشه
 زند.يريآنان نشسته و در فراق آنان اشک م ياند اکنون به عزازان به حج رفته خود بودهياق فراوان در انتظار برگشت عزياشت

 ييم با تالش مضاعف خود نسبت به شناسايباد گفت: ما از مسئوالن سازمان حج تقاضا داريد اهل سنت تايه مظهر التوحير حوزه علميمد
با  يو ان بکشانند.يران را به رخ جهانيگروه اعزام شده ا يتوانمند ياسالم ير کشورهايران و سايمجروحان ا ين حادثه و مداوايمجروحان ا

 يمداوا يالزم را برا يهمکار يستيبا ياست، افزود: مسئوالن سعود ين سعودت جان زائران به عهده مسئواليفه امنينکه وظياشاره به ا
پاسخگو  يالمللنيخود به جوامع ب يآورند و در مقابل کوتاهران به عمليا يرسانکمک يهاشدگان با گروهل اجساد فوتيمصدومان و تحو

 باشند.
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 :مجلس با مهر مطرح کرد ييون قضايسيعضو کم

 ه اقدام کندي/قوه قضائين الملليجعه منا در دادگاه بفا يراهکار بررس

 

 ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۴مهر  ۷شنبه سه - 2926456خبر:  ٔ  شناسه

 
ه يح کرد و گفت: قوه قضائيرا تشر ين الملليب يفاجعه منا در دادگاه هاپرونده  يبررس يمجلس راهکار حقوق يو حقوق ييون قضايسيعضو کم

  .ت کنديشکا ين الملليد نسبت به نقض حقوق بشر در فاجعه منا به دادگاه بيبا

ن است يا يراد اساسيفاجعه منا گفت: ا يبررس يقحقو يراهکار ها ي، در خصوص بررسخبرنگار مهردر گفتگو با  يانيد روميقره س ير هاديم
که تنها حوزه  يم در حاليکن يغفلت م يحقوق يم و از عرصه هايکن يورود م ياسيابعاد فاجعه منا فقط به عرصه س يکه متاسفانه ما در بررس

ده يم، حرف ما را نديبا فشار مواجه نکن ايعربستان را در دن يکه ما از لحاظ حقوق ياست و تا زمان يکه ضمانت اجرا دارد، حوزه حقوق يا
 نخواهد داشت. يجه مطلوبينت ياسيخواهد گرفت و روند س

 ز نخواهد داشت.ين يينداشته باشد ضمانت اجرا يدر پ يجه حقوقياگر نت ياسيز در مجلس افزود: روند سينده مردم تبرينما

 قرار دهد. يفاجعه منا را مورد بررس ييو قضا يقد مجدانه به صورت حقويگفت: دولت با يو حقوق ييون قضايسيعضو کم

دولت  ييت قضايرا نداشته باشد، مصون ييبه دعوا يدگيل رسيا تمايعدالت نباشد و  يايل به احيما يکشور ييادامه داد: اگر دستگاه قضا يو
 قدام کند.ه آن کشور ايتواند عل يا فوت شده است ميب يکه تبعه آن دچار آس يگريرود و کشور د ين مياز ب

گر، يد ين موضوع ندارد. از سويبه ا يدگيبه رس يليدهد که تما يدولت عربستان نشان م ياسيد ادامه داد: در فاجعه منا رفتار سيقره س
 ن موضوع را ندارد.يبه ا يدگيرس ييد توانايشرفت و عدم تطابق با حقوق جديبودن و عدم پ يعربستان با توجه به سنت ييساختار قضا

ه يت دارند عليران صالحيا ياسالم يجمهور يياست که محاکم قضا يکشور ما به گونه ا ييح کرد: قانون قضايز تصريه مردم تبرندينما
در دو حوزه هم  يا شاکيتواند به عنوان خواهان  ياء دم خصوصا دولت ميت کنند و اولين الملل را نقض کردند،شکايکه حقوق ب ييکشورها

 صادر شود. يرأ يالمللنيب يه عربستان در دادگاه هايکرده تا عل يريگيرا پموضوع  ييو هم جزا يعموم

م که در يم به نقض حقوق بشر در عربستان اشاره کنيتوان يم يالمللنيب يح کرد: در دادگاه هايمجلس تصر يو حقوق ييون قضايسيعضو کم
 کنند. يانسان ها که لکه دار شده است را بررس ياتژه حقوق بشر در عربستان حاضر شده و کرامت ذيد گزارشگر وين صورت بايا

 ا اعالم کنند.يرا به دن يح دولت سعوديت صحيريه شده و عدم مديتوانند وارد قض يز ميمردم نهاد ن يادامه داد: سازمان ها يو

ه داشته باشد تا قوه يقضائ به قوه يتواند ارشاديفاجعه منا گفت: مجلس م يراهکار حقوق يريگيپ يد در خصوص اقدام مجلس برايقره س
 کند. يريگيپ يالمللنيو ب ي، داخليه موضوع را بر اساس مواضع قانونيقضائ
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 ن اخبار از حادثه منا؛يآخر

 کر زائران فوت شدهيع پييات تشي/جزئيرانيجانباخته ا۲۳۹

 
 

 ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۴مهر  ۷شنبه سه - 2927333خبر:  ٔ  شناسه

 
مارستان يز در بينفر ن ۱۶نفر مفقود و  ۲۴۱ن يشدند و همچن ييزائر جانباخته شناسا ۲۳۹ن لحظه يارت گفت:تا ايس سازمان حج و زيرئ

  .هستند يبستر

جانباختگان حادثه منا افزود: متاسفانه آمار کشته شدگان رو به  ييت شناساين وضعيدر مورد آخر يد اوحدي،سعمهر خبرنگاربه گزارش 
ز در ينفر ن ۱۶ن يمفقود هستند و همچن ۲۴۱جانباخته،  ۲۳۹ن آمارها يآخر که در حال حاضر بر اساس  يش است، به طوريافزا

 .شونديص مياز آنها ترخ ينده تعداديند روز آهستند که ظرف چ يعربستان بستر يهامارستانيب

 يبرگزار يالزم برا يهايزيربرنامه :کر جانباختگان، گفتيع پييمراسم تش ياستاندار تهران در مورد برگزار يهاشم يد علين سيهمچن
افراد مشخص و اعالم شود، به صورت  نينکه تعداد و زمان انتقال ايکر زائران جانباخته انجام شده و به محض ايع پييتش يژه ،برايو يمراسم

 و ... حضور خواهند داشت. يو لشگر يکشور يهاتيجمهور شخصسين مراسم رئيگفت: در ا يو .م کردياز آنها استقبال خواه يرسم

ودشان منتقل و خ يهاشوند و سپس از همان جا، به استانيزائران فوت شده به فرودگاه منتقل م يد کرد: ابتدا تمامياستاندار تهران تاک
)ره( خبر داد  ينيامام خم ين )ع( و مصاليدان امام حسيمراسم در م يبرگزار ياز آمادگ يهاشم ز در آنجا برگزار خواهد شد.يع نييمراسم تش

شتر بود در ين )ع(و اگر بيدان امام حسيع در مييمشخص شد، چنانچه تعداد آنها کم بود، مراسم تش ينکه تعداد زائران تهرانيو گفت: پس از ا
 شود.ي)ره( برگزار م ينيامام خم يمصال

 وزير بهداشت بالفاصله از فرودگاه جده عازم مكه مكرمه شد

ن سيد حسن هاشمي وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي بررسي وضعيت حجاج جان باخته ، مفقود و مجروح ايراني يهمچن
در اين سفر دكتر اميرمحسن ضيايي رئيس جمعيت هالل احمر،  .ده عازم مكه مكرمه شددرحادثه مني بالفاصله پس از ورود به فرودگاه ج

 كننداسدي الري مديركل امور بين الملل وزارت بهداشت و حسن قشقاوي معاون كنسولي وزارت خارجه وزير بهداشت را همراهي مي

پانصد تن از زائران ايراني خانه خدا ، موضوع سفر برخي از  گفتني است به دنبال وقوع حادثه دلخراش مني و كشته و مفقود شدن نزديك به
 .مسئوالن ارشد دولت به عربستان در دستور كار قرار گرفت

بر اساس اطالعات جمع آوري شده از شاهدان عيني و بعثه هاي حج كشورهاي اسالمي بيش از دو هزار حاجي از كشورهاي مختلف در حادثه 
پنجشنبه هفته گذشته همزمان با روز عيد قربان و هنگام حركت زائران براي رمي جمرات بر اثرسوءمديريت و  فاجعه مني .مني جان باخته اند

 .بي تدبيري پليس ومسئوالن سعودي رخ داد
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 ن اخبار از حادثه منا؛يآخر

 کر زائران فوت شدهيع پييات تشي/جزئيرانيجانباخته ا۲۳۹
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مارستان يز در بينفر ن ۱۶نفر مفقود و  ۲۴۱ن يشدند و همچن ييزائر جانباخته شناسا ۲۳۹ن لحظه يارت گفت:تا ايس سازمان حج و زيرئ
  .هستند يبستر

جانباختگان حادثه منا افزود: متاسفانه آمار کشته شدگان رو به  ييت شناساين وضعيدر مورد آخر يد اوحدي،سعخبرنگار مهربه گزارش 
ز در ينفر ن ۱۶ن يمفقود هستند و همچن ۲۴۱جانباخته،  ۲۳۹ن آمارها يآخر که در حال حاضر بر اساس  يش است، به طوريافزا

 .شونديص مياز آنها ترخ ينده تعداديهستند که ظرف چند روز آ يعربستان بستر يهامارستانيب

 يبرگزار يالزم برا يهايزيربرنامه :کر جانباختگان، گفتيع پييمراسم تش ياستاندار تهران در مورد برگزار يهاشم يد علين سيهمچن
ن افراد مشخص و اعالم شود، به صورت ينکه تعداد و زمان انتقال ايشده و به محض اکر زائران جانباخته انجام يع پييتش يژه ،برايو يمراسم

 و ... حضور خواهند داشت. يو لشگر يکشور يهاتيجمهور شخصسين مراسم رئيگفت: در ا يو .م کردياز آنها استقبال خواه يرسم

خودشان منتقل و  يهاشوند و سپس از همان جا، به استانيل مزائران فوت شده به فرودگاه منتق يد کرد: ابتدا تمامياستاندار تهران تاک
)ره( خبر داد  ينيامام خم ين )ع( و مصاليدان امام حسيمراسم در م يبرگزار ياز آمادگ يهاشم ز در آنجا برگزار خواهد شد.يع نييمراسم تش

شتر بود در ين )ع(و اگر بيدان امام حسيع در مييمراسم تشمشخص شد، چنانچه تعداد آنها کم بود،  ينکه تعداد زائران تهرانيو گفت: پس از ا
 شود.ي)ره( برگزار م ينيامام خم يمصال

 وزير بهداشت بالفاصله از فرودگاه جده عازم مكه مكرمه شد

ن سيد حسن هاشمي وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي بررسي وضعيت حجاج جان باخته ، مفقود و مجروح ايراني يهمچن
در اين سفر دكتر اميرمحسن ضيايي رئيس جمعيت هالل احمر،  .حادثه مني بالفاصله پس از ورود به فرودگاه جده عازم مكه مكرمه شددر

 كننداسدي الري مديركل امور بين الملل وزارت بهداشت و حسن قشقاوي معاون كنسولي وزارت خارجه وزير بهداشت را همراهي مي

دثه دلخراش مني و كشته و مفقود شدن نزديك به پانصد تن از زائران ايراني خانه خدا ، موضوع سفر برخي از گفتني است به دنبال وقوع حا
بر اساس اطالعات جمع آوري شده از شاهدان عيني و بعثه هاي حج كشورهاي  .مسئوالن ارشد دولت به عربستان در دستور كار قرار گرفت

فاجعه مني پنجشنبه هفته گذشته همزمان با روز عيد  .ختلف در حادثه مني جان باخته انداسالمي بيش از دو هزار حاجي از كشورهاي م
 .قربان و هنگام حركت زائران براي رمي جمرات بر اثرسوءمديريت و بي تدبيري پليس ومسئوالن سعودي رخ داد
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 ن حادثه منا منتشر شديمجروح ياسام

 
 

 ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۴مهر  ۷شنبه سه - 2927848خبر:  ٔ  شناسه

 
  .هستند منتشر کرد يعربستان بستر يمارستانهاين حادثه منا را که در بيمجروح يارت اساميسازمان حج و ز

شده  يمختلف بستر يمارستانهايکه پس از فاجعه منا در ب ينين ومصدوميه مجروحياز کل گفت :  يطاهر درود ،مهر يارخبرگزبه گزارش 
 .هستند يمارستانها بسترينفر از آنها همچنان در ب ۲۸صبح امروز)سه شنبه( تنها  ۱۰بودند تا ساعت 

ن يز خواست تا ايهنان عزين است از هم مين مصدوميت ايوضع يخ گوتنها پاس يستاداطالع رسان ينکه شماره تلفنهايضمن اشاره به ا يو
ا يمارستان هالل احمر و ين و عدم انتقال آنها را به بين مصدوميبودن ا يعلت بستر يدرود .گر اشغال نکننديطرح سواالت د يشماره ها را برا

 . ستيسر نيمارستان هالل احمر ميفزود : فعال امکان انتقال به باعالم کرد و ا ياز آنها را به دستگاه تنفس مصنوع يران متصل بودن تعداديا

 .شوند يا داخل کشور بازگردانده ميمارستان هالل احمر و يز به بين افراد ني، اينسب ينان داد به محض بهبودياطم يدرود
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 با مهر مطرح کرد؛ ينيک شاهد عي

 سردخانه ها يش دمايدفن حجاج در عربستان/افزا يتوطئه آل سعود برا
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ان در عربستان خبر داد و يحاج يکر هايرش دفن پيران به پذيواردار کردن ا يها برا يحاضر در حج از توطئه سعود يرانياز مقامات ا يکي
  .شوند يير قابل شناسايخواهند اجساد غ ينرها ميکانت يش دمايها با افزا يگفت: سعود

نا در واکنش به فاجعه منا در خصوص حوادث روز واقعه م ينيران و از شاهدان عيا ياسالم ياز مقامات جمهور يکي خبرنگار مهربه گزارش 
نه هر يا مديحضور در مراسم حج در مکه  يان بوده است گفت: از ابتدايرانينکه عامل حادثه منا ازدحام و حضور ايبر ا يها مبن يسعود يادعا

 .کردند يت را متفرق ميوارد شده و جمع يشد شرطه ها و ارتش سعود يجاد ميت ايجا ازدحام جمع

رغم گذشت ساعت  يافتند اما در فاجعه منا عليت حضور يمتفرق کردن جمع يهم ارتش برا ير مسجد النبادامه داد: در روضه رضوان د يو
تا  يسعود يآتش نشان يرو هايفاجعه منا اظهار داشت: ن ينيشاهد ع .ت وارد عمل نشديمتفرق کردن جمع يت ارتش برايها از ازدحام جمع
شتر شده و مردم يت بير حجاج قرار داده بودند که ازدحام جمعيدر مس يخود را طور ين هايمتر فاصله داشتند و ماش ۵۰محل فاجعه فقط 
 .ت تنگ تر شوديرند و عرصه بر جمعيتحت فشار قرار گ

ت يتوانستند جمع يم يرانيان جوان ايکردند، حاج ين حد بر مردم تنگ نميعرصه را تا ا يسعود يآتش نشان يرو هايد کرد: اگر نيتاک يو
ت يداشتند و ازدحام جمع يديضعف شد يرانيان ايفاجعه منا گفت: حاج ينين شاهد عيا .باز کنند اما متاسفانه اجازه ندادندگره خورده را 

ان يکرد چه برسد به حاج يبودند دچار خفگ يشتريب يبدن يقوا ياه پوست را که دارايان سيت حاجين وضعيطاقت آن ها را کمتر کرده بود ا
 .ز بودندين ينکه دچار ضعف جسما يرانيا

 ينم يرينه تنها تدب ينداشتند و از سر جوان يجوان بودند که تجربه ا يرو هايگفت: سربازان و فرماندهان اداره کنند حج در عربستان ن يو
 يبود که نشان م يح کرد:شدت فاجعه به حديفاجعه منا تصر ينين شاهد عيا .بنشانند يکردند حرف خود را به کرس يم يکردند بلکه سع

ن يحل بحران ها وجود نداشت که ا يبرا يزيا برنامه ريحل مشکل ازدحام وجود ندارد  يبرا يسعود يرو هايارتش و ن ياز سو يا عزميداد 
 .ديساعت طول کش ۴تا  ۳فاجعه حدود 

 يشده را هم نم ييازه شناساجن ۱۳۰حاضر در حج امسال گفت: مقامات آل سعود لج کرده اند و اجازه بازگرداندن  يرانين مقام ايدر ادامه ا
 يبرا يدرجه باشد اما مقامات سعود ۲۰ ينرها کمتر از منفيکانت يد دماياجساد با ينگهدار يحادثه منا ادامه داد: برا ينين شاهد عيا .دهند
کاهش داده اند تا اجساد درجه  ۵تا  ۴ ينرها را به منفيکانت يدر عربستان دما يرش دفن اجساد به صورت دست جمعيران به پذيکردن ا وادار

 .انتقال به تهران فراهم نشود امکان شده و عمال  يير قابل شناسايغ
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 :با اشاره به فاجعه منا يعلو

 ت گرفتيجنا يد/ منا، بوياسالم رفتار آل سعود را نخواهد بخش يايدن
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د، گفت: حکام آل سعود با رفتار ين حادثه نخواهد بخشياسالم رفتار آل سعود را در ا ياينکه دنيان اير اطالعات با اشاره به فاجعه منا، با بيوز
  .رديت به خود بگيجنا ين فاجعه رنگ و بويز خود، موجب شدند ايآمسفاهت

، با اشاره به يجان غربياستان آذربا يادار يامروز در جلسه شورا يد محمود علوين سياالسالم و المسلم، حجتمهر يخبرگزاربه گزارش 
که پس از فاجعه منا از خود  يزيآمو رفتار سفاهتحادثه شد   که منجر به بروز ير در منا گفت: حکام آل سعود با ارتکاب قصوريفاجعه اخ

 .دياسالم هم رفتار آن ها را نخواهد بخش يايرد و دنيت به خود بگيجنا ين فاجعه رنگ و بوينشان دادند، موجب شدند ا

ده ها و حفظ حرمت و خانوا يموجبات تسل يو عذرخواه يريپذتيتوانستند با مسئوليبت جانسوز مين مصيافزود: حکام آل سعود پس از ا يو
کرد با ين رويا يبه جا يده اغماض به آن نگاه کنند وليشد، امت اسالم با ديده ميبر قصور د يکرامت کشورها را فراهم کنند تا اگر محل

 .خته کرديخشم جهان اسالم را برانگ يتيکفايب

به  يدگيده، امکان رسيدبيآس ياز کشورها ييات هايور هحض يبرا يسازنهين فاجعه با زميتوانستند پس از ايح کرد: آنها ميتصر يعلو
توانستند يبپاشند، م ينکه نمک به زخم امت اسالميا يه بازماندگان را فراهم کند و بجايت روحيکر جانباختگان و تقويحجاج، مجروحان و پ

 .آنان باشند يبر دردها يمرهم

 نديآينم سربازان گمنام امام زمان )عج( در برخورد با دشمن کوتاه

و  يگذارهيش رو، سرماي، به موضوع انتخابات پيکرد وزارت اطالعات در مسائل داخليح روير اطالعات در ادامه سخنان خود به تشريوز
 ياز آموزه ها يتيريمد يقه هايه بر سليتک يبه جا يو مواجهه با دشمنان کشور پرداخت و گفت: وزارت اطالعات در مسائل داخل ينيکارآفر

م يافزود: اگر بخواه يعلو .ت در جامعه استيجاد امنيهم السالم( الهام گرفته و به دنبال ايامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )علين اسالم، پيمبن يد
ال م و امروز وزارت اطالعات در تالش است تا مردم در کميجامعه باش يت روانيد به دنبال باال بردن امنيم، باينه کنيت را در جامعه نهاديامن
 .کنند يزندگ يت، نشاط و شادکاميامن

الناس است؛ لذا انتخاب کردن در خصوص موضوع انتخابات گفت: همانطور که رهبر معظم انقالب هم اشاره فرمودند، انتخابات مصداق حق يو
 يو قانون يناد به حجت شرعنکه با استين حقوق را ندارد، مگر ايچ کس حق سلب کردن ايه مردم کشور است و هيو انتخاب شدن از حقوق اول

 يپرنشاط برا يجاد فضايالناس و انه دفاع از حقين زمير اطالعات ادامه داد: راهبرد وزارت اطالعات در ايوز .ل کامل عمل شده باشديو دال
 .ش روستيحضور سالئق مختلف در چارچوب قانون در انتخابات پ
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چ وجه کوتاه يز گفت: سربازان گمنام امام زمان )عج( در برخورد با دشمن به هيمن نن وزارتخانه در برخورد با دشيدر خصوص راهبرد ا يعلو
ه يو در سا  ييو قضا ي، انتظامي، نظامياطالعات ير نهادهايوزارت اطالعات و سا يت بااليل حساسيند و آرامش امروز جامعه به دليآينم

 . ستين ملت نيخورده اکار نشستن دشمنان قسميبر ب يليلن ديدر برخورد با دشمن به دست آمده است و ا يو همزبان يهمدل

کشور به دست آمده است و با  يتيامن يتمام نهادها ييافزاو هم يه همدلير، در سايسال اخ ۲کشور در  يتيامن يح کرد: دستاوردهايتصر يو
ر رهبر معظم انقالب به يو باروت هستند، به تعبخون  يهمجوار که سرشار از بو يم بر خالف تمام کشورهايتوانسته ا يروزن تالش شبانهيا

 .ميابيدست  يزدنت مثاليامن

و  يني، کارآفرييزاوزارت اطالعات برشمرد و گفت: اشتغال يگر برنامه هايرا از د ينيو کارآفر يگذارهي، سرمايت از فعاالن اقتصاديحما يعلو
ر فعاالن يداند، موانع را از مسير وزارت اطالعات خود را موظف مين مسياکند و در ين ميکشور را تضم يت مليامن يخارج يگذارهيسرما

 .بردارد ياقتصاد

ه ياچه اروميدر يايران احيا ياسالم يان کرد و گفت: اراده دولت جمهوريب يز مطالبين يجان غربير اطالعات در خصوص مسائل استان آذربايوز
اچه مهم ين دريا ياينه احيتر زمعي، هر چه سريم با تحقق اقدامات عمليدوارياست که ام ده شدهيشياند يژه اير وينه تدابين زمياست و در ا
 فراهم شود
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 معاون شهردار تهران عنوان کرد؛

 جانباختگان منا آماده شد ينصب نماد فاجعه منا درتهران/قطعه شهدا برا
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  .و نصب خواهد شد يدر شهر تهران از فاجعه منا طراح يگريشهردار تهران گفت: به جز بهشت زهرا، نماد د يمعاون خدمات شهر

شده است،  يحادثه منا آماده ساز يدفن جانباختگان تهران ياز قطعات شهدا برا يکينکه يان ايبا ب خبرنگار مهرا در گفتگو ب يعبدالله يمجتب
 م.يان هستيژه متوفيو يه تابوت هايشان منتقل خواهند شد در حال حاضر آماده تهيز به شهرهاير جان باختگان نيگفت: سا

م نماد يم دارين تصمياست همچن ين نماد در حال طراحين فاجعه قرار است در بهشت زهرا نصب شود، گفت: ايکه از ا يخصوص نماد در يو
 م.يکن ييو جانما ين واقعه دردناک طراحيا ياز نقاط شهر برا يکيدر  يگريد

در  يژه ايشود و قطعه و يجانباختگان حادثه منا نامگذار در تهران به نام يدان فاقد ناميب کرده بود ميشهر تهران تصو ين شورايش از ايپ
 ابد.يان اختصاص يبهشت زهرا به متوف
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 :عصام العماد در گفتگو با مهر

 کند يم يل همکارياست/عربستان با اسرائ ير عاديغ يفاجعه منا اتفاق
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ن مفقود يل جنازه ها و همچنيخواند و گفت: تعلل عربستان از تحو ير عاديغ ياستاد سابق دانشگاه االزهر مصر فاجعه منا را اتفاق -مشهد

  .رسد يبه نظر م ير عاديار غيها بستياز شخص يشدن برخ

ر يک اتفاق غين فاجعه يبه نظر من ا ر در منا در گفتگو با مهر اظهار کرد:يع اخيام العماد، استاد سابق دانشگاه االزهر مصر در خصوص فجاعص
 کند و يل جنازه جان باختگان تعلل ميافزود: از آنجا که عربستان در تحو يو رد.يقرار گ يمورد بررس يشتريات بيد با جزئياست و لذا با يعاد

 ست.ين يعاد ين اتفاق امريکند که ا ين عوامل ثابت ميار باالست لذا همه ايز بسين نيگر آمار مفقوديد ياز طرف

ن يا قرار گرفته باشد گفت: در ايدن ياز قدرت ها يبرخ ياسين حادثه احتمال دارد که موجب سوء استفاده سينکه ايعصام العماد با اشاره به ا
 جلوه داده شود. يعيطب يآنان به عنوان حادثه ا ير و سپس مفقوديانه دستگيمهم به شکل مخف يت هايشخصاز  يحادثه ممکن است عده ا

اهداف و  يست که برايد نين کشور بعيدارد و از ا ياستکبار يگر قدرت هايل و ديبا اسرائ يارتباطات کامل يد کرد: عربستان سعوديتاک يو
 يچ مذهبيالعماد اظهار کرد: ه ن عمل واجب مسلمانان بزند.يبزرگتر ين برگزاريدر ح يفيکثن اقدام يدست به چن يجهان يمنافع قدرت ها

 ات آن است.ير و خصوصيتكف ياز جهل به معن يآنها ناش يگونه تندرونيرشد نداشته است و متأسفانه ا يريتكف يت در فضايمانند وهاب

 ياصال اعتقاد« ب مذاهبيتقر»به نام  ياون به مقولهين که وهابيان ايو با ب ت دانستياسالم را حرکت وهاب ياين مشکل دنيترالعماد، بزرگ
 ان آنان است.يدر م يلييرات عناصر اسراياز تاث يون ناشيوهاب يد کرد: فتوايندارند تاک

ها از تفکرات آن ياريل است و بسيكا و اسرائيس و آمريت در جهت اهداف انگليمعتقد است که حركت وهاب ين محقق و پژوهشگر اسالميا
به نام  يعه بشوم نزد فردينکه شياظهار داشت: من قبل از ا ياز معارف ندارند.و ين است که درک درستيل ايهمچون انفجار قبور به دل

، «يخ محمد غزاليش»، «د محمد قطبيس»كتاب در لعن و رد بزرگان اسالم ازجمله  ۱۰۰ب يخ قرين شيخواندم كه نزد ايدرس م« يالمدخل»
 وجود داشت.« خ محمد عبدهيش»و « يياهلل خوتيآ»

و  يلييت و تفكرات اسرايسم، بهائيست، بودائيدر رد ماركس يان كتابيان كتب وهابيشود که در ميارائه م يها در حالن کتابيان کرد: ايب يو
 يمذاهب عربستان سعود يهال دانشگاهيالتحصغدکتر عصام العماد فار.ه مسلمانان استيآنان عل يهاوجود ندارد و لذا تمام نوشته ييكايآمر

 ده است يع گرويت بوده و به مذهب تشيرو وهابيپ يکه خود زمان
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 :حج يس مرکز پزشکيرئ

 گردنديتن از مصدومان منا امروز به تهران بازم ۷

 
 

 ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928198خبر:  ٔ  شناسه

 

  .شونديتن از مصدومان حادثه منا با پرواز امروز صبح عازم کشور م۶احمر گفت: ت هالليارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ

س سازمان ير بهداشت و درمان، رئيت هالل احمر به همراه وزيس جمعيرئ يائيدکتر ض گفت: يمرعش يد عليس ،مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .د کردنديباختگان حادثه منا بازدجان ييوزارت امور خارجه از سردخانه مکه و نحوه شناسا يارت و معاون کنسوليحج و ز

 

تن از مجروحان حادثه منا، به کشور  ۶مار و مجروح از جمله يب ۱۳ن اعالم کرد: با پرواز امروز صبح )چهارشنبه( به مقصد تهران، يهمچن يو
 .گردنديبازم

 

 يبرز ستاري(، فر۵۰۵۷تهران شماره پرواز /صبح  ۸:۱۰)ياحمر عنوان کرد: محمدرضا واعظت هالليارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
صبح/تهران شماره  ۱۰:۲۰زاده)يآقاس ي(، نظرعل۵۰۵۷پرواز  صبح /تهران، شماره ۸:۱۰م رنجبر )ي، مر(۵۰۵۷صبح /تهران، شماره پرواز  ۸:۱۰)

 ي( و مونا کمال۵۰۵۳صبح/تهران شماره پرواز  ۱۰:۲۰) يمحمد مرادگي(، ب۵۰۵۳صبح شماره پرواز  ۱۰:۲۰)يميمحمد رح (،۵۰۵۳پرواز 
 .شونديامروز عازم کشور م  ( هفت تن از مجروحان حادثه منا هستند که۵۰۵۵تهران شماره پرواز  ۱۹:۱۰)

 

شده  ييشناسا يکرهايانتقال پ يباختگان به کشور اظهار کرد: تا کنون موفق به اخذ مجوز براکر جانين درباره اخذ مجوز انتقال پيهمچن يو
اهد ز انجام خوين مهم نيالزم ا يم و به محض اخذ مجوزهايات آنها صادر شده، نشدهيص هويباختگان حادثه منا که مجوز تشخاز جان يتعداد

 .شد
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 :امام جمعه اهل سنت راز و جرگالن

 است يرقابل چشم پوشيت حج غيريآل سعود در مد يتيکفا يو ب يسهل انگار

 
 

 ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928214خبر:  ٔ  شناسه

 
 

رقابل يت حج غيريآل سعود در مد يتيکفا يو ب يگفت: سهل انگار يامام جمعه اهل سنت شهرستان راز و جرگالن خراسان شمال -بجنورد
  .است يچشم پوش

 يشدن چند هزار نفر از زائران حج تمتع کشورها يت حادثه منا و کشته و زخمي، با تسلخبرنگار مهردر گفتگو با  يصمد يم برديآخوند رح
م را به شدت محکوم ين فاجعه عظيعامالن ا ي، اظهار کرد: جامعه اهل سنت خراسان شماليران اسالميمختلف از جمله صدها نفر از زائران ا

و  يتيکفا يل بين حادثه ناگوار به دليد: ادردناک است، افزو يعه و سنيمسلمانان اعم از ش يتمام ينکه فاجعه منا برايان ايبا ب يو کنند. يم
 شود. يآن محسوب م يت حج صورت گرفته و آل سعود مقصر اصليريدر مد يمسئوالن سعود يسهل انگار

ح يز هست، تصرين يه بخش جرگالن شهرستان راز و جرگالن در استان خراسان شماليه اهل سنت حنفير حوزه علميکه مد يآخوند صمد
 يم يمسئوالن عربستان سعود يبه گفته و است. يرقابل چشم پوشيت حج غيريآل سعود در مد يتيکفا يمکرر و ب ياه يکرد: سهل انگار

داغدار و بازماندگان حجاج کشته شده به صورت مناسب،  ين فاجعه در برابر همه مسلمانان پاسخگو بوده و از خانواده هايل ايست به دليبا
 داشته باشند. ييدلجو

مشخص شده و با  يم به خوبين فاجعه عظيا يو چگونگ ييست چرايبا ينکه ميد بر ايبا تأک ياهل سنت خراسان شمال يوفتا يعضو شورا
ن فاجعه يچن يطيچ شرايگرفت تحت ه يصورت م يت حج به خوبيريرد، افزود: اگر مديصورت گ يو جد يعامالن و مسببان آن برخورد قانون

ب و مشکوک يار عجيبس ين تعداد کشته و زخميد گفت فاجعه منا با ايز بايل نين دليگرفت به هم يصورت نم يزان کشته و زخمين ميبا ا يا
اد يک زين ترافيف کرده و همچنيد منطقه و عطش، توان حجاج را تضعيشد يجمرات، گرما ياضافه کرد: در مراسم رم يآخوند صمد است.

 بود. يريشگيح قابل پيت صحيريمدن موارد با يشود اما همه ا يع ناگوار ميز منجر به وقاين

ک به دو هزار ي، نزديمقامات سعود يتيمسئول يو ب يتيکفا ياز ب يد قربان ناشيفاجعه دردناک منا در روز ع ي، در پخبرنگار مهربه گزارش 
ن ي، بر اثر ايا مفقود شده اندبر اساس اعالم منابع رسميو  يز زخمير نفر نت اهلل الحرام جان خود را از دست دادند و چند هزاينفر از حجاج ب

که امسال  يخراسان شمال يهزار نفر ۹۰۰استان  نفر هم مفقود شده اند. ۲۴۱نفر مجروح و  ۱۴جان باخته،  يرانيزائر ا ۲۳۹فاجعه تاکنون 
 داشته است. يدکشته و دو مفقو ۱۳ن واقعه تاکنون يز در ايزائر حج تمتع داشت ن ۶۲۰
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 :قاضي عسکر

 آسيب ديده اند يکاروان ايران ۵۳درحادثه منا 

 

 ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928212خبر:  ٔ  شناسه

 

عبور از بحران حادثه دلخراش  يده اند، مديريت صحيح برايب ديآس يرانيکاروان ا ۵۳حادثه منا نکه در يبا اشاره به ا يسرپرست حجاج ايران
  .تاکيد کرد يحجاج ايران يدانست و برلزوم حفظ آرامش در کاروان ها يمنا را ضرور

پزشکان کاروان هاي ايراني در قاضي عسکر که درجمع مديران ، معاونين ، روحانيون ، معين ها و  خبرگزاري مهر، حجت االسالم به گزارش
کاروان ايراني آسيب ديده اند بر لزوم دلجويي و مراقبت از آسيب ديدگان اين  ۵۳مکه مکرمه سخن مي گفت، بااشاره به اينکه درحادثه منا 

  .حادثه تاکيد کرد

 

زائران ، بي توجهي به شايعات و ثبت دقيق  نماينده ولي فقيه درامور حج و زيارت با بيان توصيه هايي درباره توجه به تکميل شدن اعمال
 . حادثه منا توسط شاهدان عيني تصريح کرد : حادثه منا مصيبت بزرگي است که بايد با کمک يکديگر با آرامش از اين بحران عبور کنيم

 

رسيدگي به وضع آسيب ديدگان سرپرست حجاج ايراني بااشاره به اينکه تمامي دست اندرکاران و عوامل مربوط از زمان وقوع حادثه براي 
 . درتالشند افزود: پيگيري ها به صورت مستمر ادامه دارد و اميد است طرف مقابل با همکاري بيشتر مشکل را حل کند

 

وي اضافه کرد: درصورتي که طرف سعودي به همکاري نکردن در شناسايي اجساد و انتقال پيکرجان باختگان ادامه دهد درروزهاي آينده 
 .دشوارترخواهد شدشرايط 

 

نماينده ولي فقيه از حاضران خواست با تالش مضاعف و با حفظ همدلي ، عمليات حج امسال را به پايان برند تا کاروان هاي حجاج به کشور 
  .بازگردند

 

اقدامات صورت گرفته  درابتداي اين ديدار حميد محمدي معاون امور حج و زيارت سازمان حج و پير حسين کوليوند رئيس بيمارستان مکه از
 .براي آسيب ديدگان حادثه منا گزارشي بيان کردند
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 رئيس ستاد مدينه خبر داد؛

 از مدينه يمهر ماه آغاز عزيمت زائران ايران ۱۲

 
 

 ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928205خبر:  ٔ  شناسه

  

  .صورت گرفته آغاز عزيمت زائران مدينه بعد از دوازدهم مهر ماه خواهد بود يها يرئيس ستاد مدينه گفت: حسب برنامه ريز

ر حاجي ايراني وارد مدينه مي شوند گفت: زائران مدينه بعد هزا ۷امشب  ۱۲با بيان اينكه تا ساعت  ، نصراهلل فرهمندمهر يخبرگزاربه گزارش 
 .از بامداد روز ششم مهر ماه وارد مدينه شده اند

 ۲۷زائران مدينه بعد از مكه به مدينه هجدهم مهر ماه خواهد بود اظهار داشت: مجموع زائران مدينه بعد  يوي با تاكيد بر اينكه آخرين ورود
 .هزار نفر هستند

مهر  ۱۲دينه به چگونگي پروازهاي خروجي از مدينه به سمت ايران اشاره كرد و افزود: اولين پرواز خروجي از مدينه به ايران روز رئيس ستاد م
 .ماه صورت خواهد گرفت

 .مهر ماه صورت انجام خواهد شد ۲۵خروجي از مدينه به سمت ايران هم  يصورت گرفته آخرين پروازها يوي گفت: طبق برنامه ريزي ها
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 شوند يتن از مصدومان منا امروز صبح عازم تهران م ۶

 
 ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928235خبر:  ٔ  شناسه

 
  

  .شونديتن از مصدومان حادثه منا با پرواز امروز صبح عازم کشور م ۶احمر گفت:  ت هالليارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
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 ؛يدولت سعود يهايبا ادامه کارشکن

 ن بار به وزارت خارجه احضار شديچهارم يکاردار عربستان برا

 
 

 ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928243خبر:  ٔ  شناسه

 

ز و ارسال جنازه ين، تجهيمفقود ييا احضار و نسبت به هرگونه تعلل درخصوص شناساوزارت امورخارجه کاردار عربستان ر ير کل کنسوليمد
  .ان فاجعه منا هشدار داديقربان

در  يتفاوت يب وزارت امور خارجه کاردار عربستان را احضار و نسبت به هرگونه تعلل و ير کل کنسوليمد ينيچگ يعل مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .هشدار داد يان فاجعه اسفناک و دردناک حج سال جاريز و ارسال جنازه پاک قربانين، تجهيمفقود ييخصوص شناسا

ت يرش مسئوليوف الرحمن و لزوم پذيدولتمردان عربستان در قبال ض يو شرع ي، عرفيحقوق يت هايدار با ذکر مسئولين ديدر ا ينيچگ
ن يافتن مفقوديز کمک به يمطهر آنها و ن يکرهايع پيان و انتقال سريع اجساد قربانيسر ييکردن اسباب شناسا فاجعه دهشت آور منا و فراهم

فه يران را حداقل وظيژه ملت داغدار ايبه و يها از همه امت اسالم ين کوتاهيرا بابت ا يدولتمردان سعود ين، عذرخواهيو درمان مجروح
 .برشمرد يو منطق يعرف

که موجب  يا اقداميزان جان باخته خود نسبت به هرگونه تعلل و يران به عزيت و توجه ملت داغدار ايبا اشاره به حساس ير کل کنسوليمد
 .داد يران گردد، هشدار جديا ياسالم ير در انتقال درگذشتگان به جمهوريتاخ

ک از يچ يان به کشور خود، اعالم نمود که هيقربانانتقال اجساد  ين کشورمان برايدگاه و انتظارات مشروع مردم و مسئوليضمن تکرار د يو
پاک آنها به  يکر هايع و محترمانه پيخواستار انتقال سر يت نداده و همگيش در عربستان رضايزان خوين عزيان به تدفيقربان يخانواده ها

 .وطن خود هستند

 .شد يم کاردار سعوديتسل زيخود ن يسعود يران به همتايا ياسالم ير کشور جمهورين رابطه نامه وزيدر هم

 .ران را به دولت متبوع خود انتقال خواهد داديا ياسالم ياعالم کرد که در اسرع وقت نظرات دولت جمهور يکاردار سعود
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 ن روز از فاجعه منا؛يهفتم

 انتقال مجروحان به کشور/مجوز انتقال جانباختگان هنوز صادرنشده است
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ز يمجروح حادثه منا ن ۶گر به کشور خبر داد و اعالم کرد يمجروح د ۷ارت از انتقال يحج و ز يس مرکز پزشکين روز از فاجعه منا رئيدر هفتم

  .ن مرخص شده اندمارستاياز ب

 يمارستان هايدر ب ين مجروحان بسترين آمار تعداد جان باختگان، مفقودان و همچنيدرباره آخر يمرعش ي، علمهر يخبرگزاربه گزارش 
ز در ينفر ن ۲۱نفر همچنان مفقود هستند و  ۲۴۱جان باختند،  يرانيا ۲۳۹ن آمارها در فاجعه منا يو هالل احمر، گفت: براساس آخر يسعود

 .هستند يو هالل احمر بستر يسعود يمارستان هايب

تن  ۶و هالل احمر  يسعود يمارستان هايدر ب يمجروح بستر ۲۷احمر ادامه داد: از تعداد ت هالليارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
 .مرخص شدند

شده  ييشناسا يکرهايانتقال پ يح کرد: تا کنون موفق به اخذ مجوز برايگان به کشور تصرباختکر جانيدر خصوص اخذ مجوز انتقال پ يو
الزم  يعتر مجوزهايم تا هرچه سريم و در تالش هستيات آنها صادر شده است، نشدهيص هويباختگان حادثه منا که مجوز تشخاز جان يتعداد

 .اخذ شود

 .کر جان باختگان به کشور انجام خواهد شديل پالزم انتقا ي، به محض اخذ مجوزهايبه گفته مرعش

جان  يکر تماميد کرد: پير کشورها به درخواست خودشان در خاک عربستان دفن خواهد شد، تاکيکر جان باختگان ساينکه پيان ايبا ب يو
 .شود يبه کشور بازگردانده م يرانيباختگان ا

 نديآ يتن از مصدومان منا امروز به تهران م ۷

 .شونديتن از مصدومان حادثه منا با پرواز امروز صبح عازم کشور م ۶احمر گفت: ت هالليارت جمعيحج و ز يپزشک س مرکزيرئ

وزارت امور خارجه از سردخانه مکه  يارت و معاون کنسوليس سازمان حج و زير بهداشت و درمان، رئيبه همراه وز يائيگفت: دکتر ض يمرعش
 .د کردنديه منا بازدباختگان حادثجان ييو نحوه شناسا

 

تن از آنها جزو مجروحان حادثه منا هستند،  ۶مار و مجروح که يب ۱۳چهارشنبه( به مقصد تهران، )ن اعالم کرد: با پرواز امروز صبح يهمچن يو
 .گردنديبه کشور بازم
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 يبرز ستاري، فر(۵۰۵۷ماره پرواز صبح /تهران ش ۸:۱۰)ياحمر عنوان کرد: محمدرضا واعظت هالليارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
صبح/تهران شماره  ۱۰:۲۰زاده)يآقاس ي(، نظرعل۵۰۵۷صبح /تهران، شماره پرواز  ۸:۱۰)م رنجبر ي(، مر۵۰۵۷صبح /تهران، شماره پرواز  ۸:۱۰)

 ي( و مونا کمال۵۰۵۳صبح/تهران شماره پرواز  ۱۰:۲۰) يمحمد مرادگي(، ب۵۰۵۳صبح شماره پرواز  ۱۰:۲۰)يميمحمد رح (،۵۰۵۳پرواز 
 .شوندي( هفت تن از مجروحان حادثه منا هستند که عازم کشور م۵۰۵۵تهران شماره پرواز  ۱۹:۱۰)

 کاروان ايراني آسيب ديدند ۵۳درحادثه منا 

ثه دلخراش منا عبور از بحران حاد يدند، مديريت صحيح برايب ديآس يرانيکاروان ا ۵۳نکه در حادثه منا يبا اشاره به ا يسرپرست حجاج ايران
 .تاکيد کرد يحجاج ايران يدانست و برلزوم حفظ آرامش در کاروان ها يرا ضرور

قاضي عسکر که درجمع مديران ، معاونين ، روحانيون ، معين ها و پزشکان کاروان هاي ايراني در مکه مکرمه سخن مي گفت،  حجت االسالم
  .حادثه تاکيد کردن بر لزوم دلجويي و مراقبت از آسيب ديدگان اين يهمچن

 رود يش ميپ يبه کند ييروند شناسا

 .را کند کرده است يين کثرت اجساد سرعت کار شناسايها و همچنتيمحدود يارت گفت: متاسفانه برخيمعاون سازمان حج و ز

ن کثرت اجساد سرعت يمچنتها و هيمحدود يل برخيدلاجساد و جان باختگان حاثه منا افزود: متاسفانه به ييدر مورد شناسا يد محمديحم
 .ن حادثه منا کار ما سخت شده استين مفقوديجان باختگان و همچن ييشناسا

ن اتفاق رخ نداد و يم اما ايکن يين و جان باختگان را شناساياز مفقود يشتريرفت روز سه شنبه تعداد ب ينکه انتظار ميرغم ا يگفت: عل يو
 .نکرده است يرييآمارها تغ

مانده با  يافراد باق ييات شناسايات عملين هيم با ورود ايگفت: انتظار دار  ر بهداشت اشاره کرد ويارت به ورود وزيو زمعاون سازمان حج 
م عالوه يم بتوانيدواريمارستانها و سردخانه اقدام کرده است که امياز ب يز از بدو ورود به سرکشير بهداشت نيانجام شود و وز يشتريسرعت ب
 .ميز به کشور منتقل کنيجان باختگان را ن، اجساد ييبرشناسا
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 :در گفتگو با مهر يت مليون امنيسيعضو کم

 باختگان فاجعه منا در عربستان مشکوک استطرح مساله دفن جان
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است که با آن  يباختگان منا در عربستان مساله مشکوکمجلس گفت: طرح مساله دفن جان ياست خارجيو س يت مليون امنيسيعضو کم
  .ميمخالف هست

چ يران به هيا ياسالم ينکه جمهوريان اي، با بخبرنگار مهردر گفتگو با  ياسالم ينده مردم اراک در مجلس شوراي، نمايمحمدحسن آصفر
دفن کند، اظهار داشت: وزارت خارجه  يدسته جمع يباختگان فاجعه منا را در گورهات نخواهد داد که دولت عربستان جانيوجه رضا

چ وجه ندهند. به ين حادثه را به هيباختگان اجان ق ممکن اجازه دفنيکرده و به هر طر يجد يريگين مساله پيد نسبت به ايکشورمان با
ا علت يا تجمع حجاج بوده يق مشخص شود که آيشوند تا علت فوت به طور دق يد کالبدشکافيبا يباختگان حتن جانياز ا ياعتقاد ما برخ

در فضا  يسم يشود گازها يکه گفته منيادامه داد: ا يرسانه ا يعات در فضايشا ينده مجلس با اشاره به برخين نمايا داشته است. يگريد
قرار  يدگيق مورد رسين موضوع به طور دقيد ابعاد مختلف اياست، با يريگيپخش بوده و توسط حجاج استنشاق شده است، از نظر ما قابل پ

 رد.يگ

ن مساله باشند؛ ير ايگيپ ديه و هم وزارت امور خارجه کشورمان بايمجلس افزود: هم قوه قضائ ياست خارجيو س يت مليون امنيسيعضو کم
مشکل مشخص شود و  ين مساله را دنبال کنند تا اوال علت اصليالملل انيب يهاق مجامع حقوق بشر و دادگاهياز طر ه حتمايقوه قضائ

 د.يبه عمل آ يريباختگان در عربستان از انجام آن جلوگل مشکوک بودن موضوع دفن جانين به دليهمچن

هستند که به  يدفن شوند، از جمله کسان يدسته جمع يند که در گور هايگو يرا که دولت عربستان م يفاقا کسانخاطرنشان کرد: ات يآصفر
 شوند. يشده و هم کالبدشکاف ييق هم شناسايد به طور دقياعتقاد ما با

 يکه به ما م يبر اساس گزارشاتن واقعه يادآور شد: اي يررسميگزارشات غ يبا اشاره به برخ ياسالم ينده مردم اراک در مجلس شوراينما
نکه مردم آگاه شده و يا يجاد کرده است، اما برايها اخانواده يرا برا ييهاعات دلهرهيشا ين اندازه کشته داشته باشد، برخيد تا ايرسد، نبا

ن حادثه به خاطر يحرض شود ااست تا به طور کامل م يازمند کالبدشکافياز اجساد ن يباختگان برطرف شوند، برخجان يهاخانواده ينگران
 ت عربستان بوده است.يريل سوءمدين تجمع خود به دليتجمع بوده است، البته ا
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 :هيمعاون اول قوه قضائ

 سعود استفاده کندفشار بر آل يت خود برايدولت از ظرف
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  .سعود را تحت فشار قرار دهند، دولت آلياسيو س يت قانونيه از دولتمردان خواست با استفاده از ظرفييمعاون اول قوه قضا

ه با اشاره به فاجعه ييان قوه قضايجيبزرگ بس ييصبح چهارشنبه در گردهما يااژه ين محسنيالمحساالسالم غ، حجتخبرنگار مهربه گزارش 
د يافزود: در روز ع يو د پاسخگو باشند.يکنند و با ين حادثه بزرگ شانه خاليت در اين مسئوليتوانند از بار سنگيسعود نممنا، گفت: حکام آل

ن دولت يد مسئوليشوند و بايطور مظلومانه کشته و مجروح منيمناسک حج آمده بودند، ا ياقربان که تمام مسلمانان به عشق کعبه بر
 داغدار جبران شود. يهابه خانواده يو معنو يماد يهاعربستان پاسخگو باشند و مسببان آن مجازات شوند و تمام خسارت

ن فاجعه يت ايتوانند مسئوليسعود نمحاکم باشد، اما حکام آلد در آن آرامش ياست و با ين امن الهيدستگاه قضا گفت: مکه سرزم يسخنگو
و  يالهيگونه وسچيش از چند هزار زن و مرد مسلمان بدون هيک ساعت بيک روز و در يشود در يت کنند. مگر مي، رد مسئوليرا با فرافکن

چ ين افراد تنها با چند حوله و بدون هينند ايکه بب ده شوند. کجا هستند مدافعان حقوق بشريگونه به خاک و خون کشنيک قطره آب، اي يحت
د يسعود موظف است تمام تعهدات خود را نسبت به حجاج محقق کند و باافزود: آل يااژه يمحسن شوند.ينگونه دردناک کشته مي، ايالهيوس

که  ياند و در خون جانباختگان مسئولند و افرادکرده يداد. آنها کوتاهيکه از گذشته بود، انجام م يان مراسم با تجربهيدات الزم را در ايتمه
 د شرعًا و قانونًا پاسخگو باشند.يدر مکه و منا شدند، با يحرمتين بيسبب ا

ن ياز ا يبرخ ياگر آب هم به رو ينجات زائران انجام نشد؟ گفت: حت ين پرسش که چرا بعد از وقوع حادثه اقدامات مناسب برايبا طرح ا يو
نکه چرا اجازه ندادند يگر ايآنهاست. نکته د ياقتيليو ب يتيکفايدهنده بن نشانيافتاد و ايدند، آنها جانشان در خطر نميپاشيمصدومان م

نگذاشتند حجاج مصاحبه  يلم ندادند و حتياجازه عکس و ف ياند و حتکرده يها مخفنيند و چرا آثار جرم را مانند دوربيايکمک ب يگران برايد
 کنند؟

ه گفت: چرا اجازه ييمعاون اول قوه قضا گرفتند.يکردند و کمک ميم ياست، عذرخواه ين مساله اتفاقيدستگاه قضا افزود: اگر ا يگوسخن
ح کرد: از دولت و دولتمردان يتصر يااژه يمحسن اجساد را ندادند. يين به سرعت درمان شوند و چرا اجازه شناسايدهند مجروحينم
 ک استفاده کرده و حکام آل سعود را تحت فشار قرار دهند.يپلماتيو د ياسيو س يت قانونيعزت از همه ظرف م با قدرت ويخواهيم
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 يوزارت بهداشت سعود يان منا/ آشفتگيآمار قربان يهاضيضد و نق
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ن امر يوزارت بهداشت عربستان منتشر شده است که ا يان حادثه منا از سويدرباره آمار قربان يضياز روز گذشته تاکنون اخبار ضد و نق

  .کند يش فاش ميش از پيآن را ب يتيکفا يآل سعود و ب يآشفتگ

حمد بن محمد »خود قرار دادند که در آن به نقل از  يخروج يرا بر رو يروز گذشته خبر يخارج ي، رسانه هامهر يخبرگزاربه گزارش 
ش ياعالم شده بود شمار جان باختگان حادثه منا به چهار هزار و صد و هفتاد و سه نفر افزا ير بهداشت عربستان سعوديمعاون وز« لعيالضو

 .افته استي

نفر اعالم شده بود.  ۷۶۹ان يوزارت بهداشت عربستان منتشر شده بود تعداد قربان يدانيم يله کادر درمانيش به وسيپ يکه چند يه ايآمار اول
 يشده بود علت فاجعه منا، گرما يمراسم حج مدع ين برگزاريخود در ح يروهايت نيريو سوء مد يتيکفا يه بيدر توج يعربستان سعود

 .گر استيکديبه سبب هل دادن  يد هوا و دچار شدن به حالت خفگيشد

 :ر درج شده استيان حادثه منا در زيش قربانير بهداشت عربستان به افزاير اعتراف معاون وزيتصو

 

آمار کشته شدگان  شيتر خود افزايز در صفحه توئيتامل برانگ يدر اقدام ين اعتراف، وزارت بهداشت عربستان سعوديپس از ا ياما مدت کوتاه
گزارش داد که  يچاپ عربستان سعود« الوئام»ن راستا روزنامه ين خبر را از صفحه خود خارج کرد. در هميب کرد و ايحادثه منا را تکذ

 .هزار نفر صحت ندارد ۴ش از يان حادثه منا به بيش شمار قربانيبر افزا ير بهداشت مبنيمنتشر شده به نقل از وز يخبرها

 .عات شديز از انتشار شاين رابطه خواستار پرهيدر ا ياشت عربستان سعودوزارت بهد
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اعالم کرده  ينفر است که مسئوالن سعود ۷۶۹ش از ين رابطه اعالم کرده است که شمار کشته شدگان حادثه منا بيدر ا يه ايجريک مقام ني
د کرده است نوشت: تعداد کشته شدگان حادثه يدر عربستان بازد که از سردخانه ها يرين مقام الجزايبه نقل از ا يدر گزارش ي.سي.بياند. ب
 .ش از هزار نفر استيمنا ب

عربستان شده است نوشت: مسئوالن  ين کشور که وارد سردخانه هاياز حجاج ا يکيبه نقل از « هسپرس» يت مغربين حال سايدر هم
 .ا متعفن شده انديهوا متورم  ينامناسب بودن دمال ين اجساد به دليسردخانه، اجساد را در سالن ها رها کرده اند و ا

 

اعالم  يب آمار رسميان حادثه منا و تکذيدرباره آمار قربان يض مسئوالن سعوديز گزارش داد که اظهارات ضد و نقيالعهد لبنان ن يگاه خبريپا
 يريم گيعربستان و ضعف تصم يو رسم يتيمنا يان خاندان آل سعود و دستگاه هايانگر اختالفات ميشده در صفحه مختص وزارت بهداشت ب

 .ن کشور استيدر ا يو آشفتگ

خود در اداره  يتيکفا يو ب يتيمسئول يه بيتوج يکند بلکه برا يارائه م يضيت حادثه منا اخبار ضد و نقينه تنها درباره وضع يعربستان سعود
 !بند نبوده انديپا يرسم يند حجاج به دستورالعمل هاک يحجاج نشانه گرفته است و ادعا م يمراسم حج، انگشت اتهام را به سو

 ياثبات ب ين دو مورد برايشود و هم يدو هفته محسوب م ين حادثه طيل در صحن مسجدالحرام دوميحادثه منا در مکه پس از سقوط جرثق
 .است يت زائران خانه خدا کافين امنيدر تام يعربستان سعود يتيمسئول

 .د شدندينفر شه ۲۶۰زائر خانه خدا کشته و  ۱۰۹سجدالحرام ل در ميدر حادثه سقوط جرثق
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 ميده يرا در عربستان نم يرانيدر پور: اجازه دفن جانباختگان ايح

 

 ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928320خبر:  ٔ  شناسه

 
ک دارد و از عربستان به صورت يژنتق ين خود را از طريمفقود ييشناسا ييران توانايگفت: ا ياست خارجيو س ينت مليون اميسيعضو کم

 .ن را ندارديچ عنوان اجازه دفن مفقوديم به هيکن يم و اعالم ميخواه يم يجد
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 ان خبر داد؛يرعبداللهيام

 ن کشوريدر ا يرانيا يازدفن شهدا يريجلوگ يبه عربستان برا ياعالم رسم

 

 ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928335خبر:  ٔ  شناسه

 
به سفارت عربستان اعالم شده است که همه خانواده ها خواهان  يادداشت رسمي يوزارت امورخارجه گفت: ط ييقايو آفر يمعاون عرب

  .تندهس يران اسالميمنا به ا يکر مطهر شهدايبازگرداندن پ

مجلس  ياست خارجيت و سيون امنيسيان پس از حضور در نشست کميرعبداللهين اميبه نقل از خانه ملت، حس مهر يخبرگزاربه گزارش 
ن حادثه را دارند، گفت: يا يحقوق يريگيک جانباختگان حادثه منا از وزارت خارجه درخواست پيکاي ينکه خانواده هايان اي، با بياسالم يشورا

ن يين حادثه توسط خانواده ها تعيا يحقوق يريگيپ يمشخص برا يک مرجع حقوقياست که  ين موضوع در وزارت خارجه در حال بررسيا
 .شود

ن حادثه است، ين ايودران در لبنان کماکان جزو مفقير سابق ايسف ينکه رکن آباديوزارت امورخارجه با اشاره به ا ييقايو آفر يمعاون عرب
 .ن ادامه دارديگر مفقوديشان و ديت اين وضعييتع يافزود: تالش ها برا

ت نداده اند، يدفن خانواده خود در عربستان رضا يشهدا برا يهااعالم شده که خانواده ينکه صراحتا به مقامات عربستان سعوديان ايبا ب يو
 يران اسالميمنا به ا يکر مطهر شهدايها خواهان بازگرداندن پهمه خانواده اعالم شده که به سفارت عربستان  يادداشت رسمي يادامه داد: ط

 .هستند

ح کرد: ير امور خارجه به کشور عربستان وجود ندارد، تصريسفر وز يبرا ينکه برنامه ايد بر ايبا تاک وزارت امورخارجه ييقايو آفر يمعاون عرب
 .است ت حجاج مجروح به عربستان سفر کردهيبه وضع يدگيرس ياز دولت برا يندگير بهداشت به نمايوز
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 :يائيض

 کر جانباختگان ادامه دارديپ ييشناسا يها برا يسعود يکارشکن

 
 

 ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۴ر مه ۸چهارشنبه  - 2928350خبر:  ٔ  شناسه

 

ن زودتر يم مسئوليدواريکر جانباختگان ادامه دارد گفت: اميپ ييشناسا يها برا يسعود ينکه کارشکنيت هالل احمر با اشاره به ايس جمعيرئ
  .ع انجام شوديسر ييبه تفاهم برسند تا کار شناسا

ت و عملکرد ياز وضع يت مصدومان حادثه منا گفت: بررسين وضعيدر مورد آخر يائيض ر محسنيد امي، دکتر سخبرنگار مهربه گزارش 
که تمام  يم، به طوريمارستان ها داشتين بياز ا ييدهاير بهداشت بازدينه انجام شد و به اتفاق وزيهالل احمر در مکه و مد يمارستان هايب
 م.يکرد يدگيت آنها رسيماران را مالقات و به وضعيب

 شوند. يران اعزام ميا به ايز مرخص و ين يص هستند و تعداديگفت: در حال حاضر دو مصدوم آماده ترخ يو

 ستاد حج اعالم شود. يد از سويبه مصدومان است و آمار با يدگيح داد: هالل احمر مسئول رسيز توضيباختگان ندر مورد آمار جان يائيض

ها  يسعود يز افزود: در حال حاضر هنوز کارشکنيباخته در حادثه منا نحجاج جان يکرهايپ ييدر خصوص شناسا ت هالل احمريس جمعيرئ
 کنند. يدگين موضوع رسيشتر به اين بتوانند زودتر به تفاهم برسند تا بيم مسئوليدواريادامه دارد که ام
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 شودير بهداشت عازم جده ميوز

 

 ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928460خبر:  ٔ  شناسه

 
ن مجددا عازم يف مفقودين تکلييباختگان و تعکر جانيانتقال پ يريگيپ يامروز برا ير بهداشت، درمان و آموزش پزشکيوز يزاده هاشم يقاض

  .شهر جده خواهد شد
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 :يسردار سالم

 ن کننده معادالت منطقهييران؛ تعيخت/ ارتش ايآل سعود فروخواهد ر

 

 ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928489خبر:  ٔ  شناسه

 

ندارد، گفت: دولت  يالمللنين کننده در معادالت بييران نقش تعيدر قلب منطقه مانند ا يچ ارتشينکه هيد براين فرمانده کل سپاه با تاکيجانش
  .ديطول نخواهد کش يادين زمان زيخت و ايفرو خواهند ر عربستان هم

در عرصه  يجيش نخبگان بسين هماين فرمانده کل سپاه در اوليجانش ين سالميپ پاسدار حسيمهر، سردار سرت يبه گزارش خبرگزار
ت مدرن را با يم جاهليعربستان مفاه ميستند. رژير و کوچک قادر به حل مسائل بزرگ نيحق يهاميالملل با اشاره به فاجعه منا گفت: رژنيب

   .ت استيکه در اعماق جاهل يدهد در حاليرا ارائه م ياسيک نظام سياز  ياخته و چهره بزک کردهينو آم يکهايابزارها و تکن

و بلندپروازانه دارد  يه استکباريک روحي يها است اما از طرفت بحرانيريمد يبرا ياسيت سياستعداد و فاقد ظرف يم عربستان بيافزود: رژ يو
ها را شب و روز به خاک دهد و آنيقرار م يب جدين حال عرب و مسلمان را وارد آسير و در عيدفاع و فقيکند و ملت بيمن حمله ميکه به 

   .کشديو خون م

اروپا  يدر شهرها يريتکف يهاستيرترو يو اعتبار يت اقتصاديه را با حمايمثل سور يگر ملتيد ين فرمانده کل سپاه ادامه داد: از سويجانش
ش نفرت ين نماينچنيمثل حج ا يمين حال در مورد واقعه عظيدهد اما در هميت در عراق را نميت امنيو تثب يا اجازه برقراريکنند و يآواره م

ران در يا ياسالم ينکه جمهوريان ايبا ب يو   .گذارديش ميشود را از خود به نماير ميآن عالم گ ييکه رسوا ياف و خوار کنندهيز، ضعيانگ
ر کرده ييمدرن با گذشته تغ ير است، گفت: چهره نبردهايدرگ يجهان ياسيبا دشمنانش در مق يو فرهنگ يحوزه جنگ نرم و نبرد اعتقاد

 .ميکنيم يزندگ يواقع يريبا تصاو يمجاز ييايخته و ما در دنيفرو ر ييايجغراف يمرزها .است

ت دهند. يتنزل موقع ياتيدر سطوح عمل يريبه درگ يراهبرد يما در فضا يري:دشمنان ما مجبور شدند از درگ ح کرديتصر يسردار سالم
ن استفاده کرد اما حاال يم صدام حسيران از رژيه ايعل يات نظاميعمل يداد و برايم با ما قرار نميخود را در معرض مستق يکا در مقطعيآمر

ک خود خارج ياستراتژ يهاما دشمن را مجبور کرده است از پناهگاه ير قرار داده است. انقالب اسالمم را در دستورکايرمستقيغ يراهبردها
   .ما فرصت ساز شده است يشتر برايست بلکه بيد نيک تهديما  ين نه تنها برايشود و ا

ا و ياش را در غرب آسياست خارجيش در سايت اصلياولو يک جدال بزرگ وارد شده است و بعد از انقالب اسالميکا در يادامه داد: آمر يو
   .متحمل شده است يبزرگ يهاجهان اسالم قرار داده است. تاکنون شکست

اتفاق افتاده عموما در  يامنطقه يهاها و قدرتاس ابرقدرتيسال گذشته که در مق ۳۵ يهاجنگ يبا تمامينکه تقريان ايبا ب يسردار سالم
نظام در  يو محدود ساز يها در مهار انقالب اسالماند اظهار داشت: آنکا و اروپا بودهيها، آمرن جنگيا يک سويجهان اسالم بوده است و 

از فهرست  ين تنها بخشياند و ات بحران منطقه در عراق و افغانستان ناکام بودهيرياند، در مدکامال شکست خورده ييايجغراف يدرون مرزها
   .ران برسنديه ايز حرکت منصرف نشدند و همچنان تالش دارند تا به اهداف خود علنها ايآنها است. با همه ا يهاشکست
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د منفعت و يتول يخود برا يو فرهنگ ياقتصاد يست از ارکان قدرت نظاميکه قادر ن ين فرمانده کل سپاه خاطر نشان کرد: قدرت بزرگيجانش
   .استشده  ياسيش نرخ افت سيده افزاياستفاده کند دچار پد ياسيتحول س

است  يه مهمين سرماياند و اکا را شناختهيآمر ينهفته در درون نظام جهان يهاتياند و واقعتر شدهمسلمان آگاه يهاافزود: امروز ملت يو
 .ميم از آن استفاده کنيتوانينده که ما ميحرکت جهان اسالم در آ يبرا

ست و ين يالمللنين کننده معادالت بييران به اندازه حزب اهلل تعيبعد از ا در قلب منطقه يچ ارتشيخاطر نشان کرد: امروز ه يسردار سالم
ر شده است. ييقابل تغ يگريه معادله به شکل ديه به سوريباشد. با ورود روسيموفق در منطقه نم يدانيک حرکت ميکا قادر به يارتش آمر

ر يج در مسيل اراده به دشمن. عربستان هم به تدريتحم يعنين يو ا ن موضوع استياز راه حل ا يکا بخش مهميدگاه آمريامروز بشاراسد از د
   .ديطول نخواهد کش يادين زمان زيخت و ايها هم فرو خواهند رکند. آنيها و اقتصادش حرکت ماستيکندشدن س

   .تل و زوال قرار خواهد گرفيش و تحليک فرسايدر  يک نقطه اوج بود که بعد از آن سعوديگفت: فاجعه منا  يو
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 صبح امروز؛

 مار و مجروح به کشور بازگردانده شدنديزائر ب ۱۳

 
 

 ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928531خبر:  ٔ  شناسه

 

  .مار و مجروح حادثه منا به کشور خبر داديب ۱۳مر از بازگشت اححج و زيارت جمعيت هالل يرئيس مركز پزشك

تن از ۶زائر بيمار و مجروح حادثه منا به كشور بازگردانده شدند كه  ۱۳گفت: با پرواز امروز صبح   مهر، سيد علي مرعشي يبه گزارش خبرگزار
 .آنها از مصدومان حادثه منا هستند

بيمار و مصدوم حادثه منا طي سه پرواز به  ۳۳شروع بازگشت حجاج به ميهن اسالمي تاكنون جمعا  وي افزود :با پايان يافتن ايام تشريق و
 .تهران اعزام شدند

محمد مرادي، محمد زاده، بيگاحمر محمدرضا واعظي، فريبرز ستاري، نظرعلي آقاسيبه گفته رئيس مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل
 .شدندمجروحي هستند كه با پرواز امروز صبح عازم ايران  ۶ مهدي امجدي منش و بتول محمدي فرد
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 :ت هالل احمريس جمعيرئ

 اندشده ييحادثه منا شناسا يرانيهمه مصدومان ا

 
 

 ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۴مهر  ۸ه چهارشنب - 2928658خبر:  ٔ  شناسه

 
  

 يبرا يمذاکرات با مقامات سعود :م گفتينشده باشد، ندار ييکه شناسا ينکه در حال حاضر مصدوميت هالل احمر با اشاره به ايس جمعيرئ
  .انتقال جانباختگان در حال انجام است

که  ين مرحله مصدوميده و در ايزائران مجروح به اتمام رس ييبا شناسايگفت: تقر يائيمحسن ض ريدامي، دکتر سخبرنگار مهربه گزارش 
ن يم تا ايکن يم يدارند و سع يت مناسبيه مجروحان وضعير دستگاه هستند اما بقيز از مجروحان حادثه يم، تعدادينشده باشد ندار ييشناسا

 .مياز جده به تهران منتقل کن ييافراد را با پروازها

در  يد مقررات قانونيادامه دارد و با يو انتقال جانباختگان به کشور مذاکرات با مقامات سعود ييت شناسايمشخص شدن وضع يبرا :گفت يو
 .ن موضوع زمان بر استين خصوص انجام شود و ايا

ار دشوار است و يختگان حادثه منا بسجانبا ييشناسا اد اجساد و عمق فاجعه،يد کرد: با توجه به تعداد زيت هالل احمر تاکيس جمعيرئ
جانباختگان  ييع در شناسايتسر يشود، اما مذاکرات برا يشبانه روز انجام م ييات شناسايم نشان داد که عمليکه شب گذشته داشت يديبازد

 .ادامه دارد

 ز مفقودندينفر ن ۲۴۱  نفر هستند و ۲۳۹ما  ينکرده است و تاکنون تعداد شهدا يريي، آمارها تغيافتين اخبار درياست بر اساس آخر يگفتن

 

  

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   147

 

 

 کند يف خود عمل نمي: عربستان به وظايت اهلل خامنه ايآ

 
 

 ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928720خبر:  ٔ  شناسه

 
شان کردند: ران، خاطر نيو از جمله ا ياسالم يبا حضور کشورها« ابيقت يته حقيکم»ل يد بر لزوم تشکيبا تأک يت اهلل خامنه ايحضرت آ

 .کنديباختگان عمل نم ف خود در انتقال جانيبه وظا يگريعربستان با موذ
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 رئيس ستاد مدينه خبر داد؛

 از مدينه يمهر ماه آغاز عزيمت زائران ايران ۱۲

 

 ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928205خبر:  ٔ  شناسه

 
  .صورت گرفته آغاز عزيمت زائران مدينه بعد از دوازدهم مهر ماه خواهد بود يها يرئيس ستاد مدينه گفت: حسب برنامه ريز

هزار حاجي ايراني وارد مدينه مي شوند گفت: زائران مدينه بعد  ۷امشب  ۱۲با بيان اينكه تا ساعت  ، نصراهلل فرهمندمهر يخبرگزاربه گزارش 
 .از بامداد روز ششم مهر ماه وارد مدينه شده اند

 ۲۷زائران مدينه بعد از مكه به مدينه هجدهم مهر ماه خواهد بود اظهار داشت: مجموع زائران مدينه بعد  يوي با تاكيد بر اينكه آخرين ورود
 .هزار نفر هستند

مهر  ۱۲رئيس ستاد مدينه به چگونگي پروازهاي خروجي از مدينه به سمت ايران اشاره كرد و افزود: اولين پرواز خروجي از مدينه به ايران روز 
 .ماه صورت خواهد گرفت

 .م خواهد شدمهر ماه صورت انجا ۲۵خروجي از مدينه به سمت ايران هم  يصورت گرفته آخرين پروازها يوي گفت: طبق برنامه ريزي ها
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 مفقود حادثه منا از زائران اهل سنت هستند ۵۳كشته و  ۳۲

 
 

 ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928875خبر:  ٔ  شناسه

 
زائر اهل سنت  ۳۲در حادثه دلخراش منا  :گفت ين مدير امور اهل سنت َبعثه مقام معظم رهبراكبر عطارا يحجت االسالم والمسلمين عل

  .نفر ديگرمفقود شدند ۵۳كشته و 

 .قود شدندزائر اهل سنت كشته يا مف ۸۵حجت االسالم علي اكبر عطاران گفت: در حادثه دلخراش منا  ،مهر يخبرگزاربه گزارش 

حاجي اهل سنت كه  ۵۳با اشاره به اينكه در فاجعه منا از چهل و يك كاروان اهل سنت شش كاروان آسيب ديدند گفت: متاسفانه از  يو
 .تاكنون به كاروان هاي خود بازنگشتند حدود نيمي از بانوان زائر هستند

 ۳۸۰۱۷عنوان معينه كاروان ناز قليچي فرماندار بندر تركمن نيز كه بهاضافه كرد: خانم مرجان  ير امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبريمد
 .ازاستان گلستان به حج اعزام شده بود از مفقودان اين حادثه دلخراش است

حجت االسالم والمسلمين عطاران به زخمي شدن پنجاه زائر اهل سنت در اين حادثه اشاره كرد و گفت: اكثر مصدومان مداوا و مرخص شدند 
 .هم اكنون تعداد محدودي بستري هستندو 

مدير اهل سنت بعثه مقام معظم رهبري همچنين با اشاره به اينكه در زمان وقوع فاجعه غمبار منا ده كاروان اهل سنت از مسير حادثه به 
ستان و هر يك از استان هاي درد آورد به ترتيب از استان گلسمت جمرات در حركت بودند اظهار داشت: دراين فاجعه كه دل مسلمانان را به

 .آذربايجان غربي، بوشهر و خراسان رضوي سه و يك كاروان بيشترين آسيب را ديده اند

جان باخته و  ۲۴از استان آذربايجان غربي با  ۱۲۰۱۲و كاروان  ۱۴و  ۲۵ازاستان گلستان به ترتيب با  ۳۸۰۳۶و  ۳۸۰۱۷وي افزود دوكاروان 
 .ه را دارندمفقود باالترين تعداد آسيب ديد

كاروان از استان هاي سيستان وبلوچستان،  ۴۱گفتني است تعداد زائران اهل سنت درحج تمتع امسال پنج هزارويكصد نفر است كه در قالب 
ن كردستان، خراسان، آذربايجان غربي، گلستان، كرمانشاه، هرمزگان و فارس به سرزمين وحي اعزام شده اند. به گفته عطاران بيست ودوكاروا

 .زائران اهل سنت مدينه قبل و نوزده كاروان هم مدينه بعد هستند
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 :شمال کشور يمعاون مرکز بزرگ اسالم

 حادثه منا اهل سنت هستند يباختگان گلستاناکثر جان

 
 

 ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928730خبر:  ٔ  شناسه

 
نده يجانباختگان حادثه منا در هفته آ يع هماهنگ کشورييشمال کشور از تش يون مرکز بزرگ اسالميو امور روحان يمعاون فرهنگ -گرگان

  .حادثه منا اهل سنت هستند يخبرداد و گفت: اکثر جانباختگان گلستان

ر در يمهر غد ين جشنواره ملينخست يلم معاون بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتيد ي، حجت االسالم نورعلخبرنگار مهربه گزارش 
ن مدت از يا يط ياريبس يحادثه منا اهل سنت هستند و عکس العمل ها و واکنش ها يدرصد جان باختگان گلستان ۹۹گلستان اظهار کرد: 

 و مدارس اهل سنت در استان انجام شد. يعه و سنيئمه جمعه شجانب ا

نشده است و با  ييک نفر آن ها شناساينفر تاکنون از زائران گلستان در حج تمتع امسال جان باخته اند که  ۲۰واصله  يافزود: طبق آمارها يو
 شود. ينجام مآن ها در اسرع وقت ا يع استانييزائر جان باخته مراسم تش ۲۰ن يا يکرهايورود پ

ن کار يرش و موافقت خانواده ها اين جان باختگان در گلزار شهدا را داده اند که در صورت پذيبر دفن ا يمبن يشنهاديلم افزود: استاندار پيد
 شود. يانجام م

توانند نقش  يت: رسانه ها مرا ارزشمند دانست و گف يضرورت وحدت اقوام و مذاهب از نگاه رسانه ا يدر راستا يشيهما يدر ادامه برگزار يو
 فا کرده و مانع از سوء استفاده دشمنان شوند.يدر وحدت اقوام و مذاهب در کشور ا ييبسزا

را دشمن يم زياز داريدر خصوص وحدت اقوام و مذاهب ن يگروه يت رسانه هايگر به فعاليش از هر زمان ديلم افزود: امروز بيحجت االسالم د
 ا نشان دهد.ينامطلوب از اسالم را در دن يکند تا چهره ا ياز همه ابزارها استفاده م

 ان اقوام و مذاهب در کشور شد.يدر حوزه گسترش وحدت م يگروه يش از گذشته رسانه هايخواستار ورود ب يو
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 و معين كاروان َبعثه مراجع درحادثه منا يروحان ۱۶شدن  يمفقود و زخم

 
 

 ۱۸:۱۸ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928971خبر:  ٔ  شناسه

 
  .كاروان، يك معين و يك رابط ازمفقودان حادثه تلخ منا هستند يبراساس اعالم معاونت فرهنگي َبعثه مقام معظم رهبري پنج روحان

 .، براساس اعالم معاونت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري يك معين و يك رابط نيز ازمفقودان اين حادثه تلخ هستندمهر يخبرگزاربه گزارش 

 .جروح شدندبرپايه گزارش دريافتي عالوه بر مديرامور روحانيون، سه نفر از روحانيون كاروان ها و بخش استفتائات بعثه نيزدر اين حادثه م

 از بعثه مراجع عظام تقليد هم خبرمي رسد درحادثه دلخراش منا دونفر ازعلماي برجسته قم كه با بعثه آيت اهلل سيد سعيد حكيم به عربستان
 .آمده بودند مفقود شدند

رست مجروحان حادثه منا همچنين سه روحاني ديگرهم كه وابسته به بعثه آيات عظام موسوي اردبيلي و سيد سعيد حكيم مي باشند در فه
 .قرار دارند

 .گفتني است امسال درايام مناسك حج سيزده بعثه مراجع عظام تقليد درقم ونجف در قالب يك كاروان به عربستان اعزام شده اند

زائر  ۲۳۹ون اين گزارش حاكيست بر اساس اعالم سازمان حج و زيارت درحادثه مني كه روز دهم ذي حجه در مسير رمي جمرات رخ داد تاكن
 زائر هم به كاروان هاي خود بازنگشته اند ۲۴۱ايراني جان باخته شناسايي شده و 
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 ها مسئول حادثه منا هستنديم قاسم:سعوديخ نعيش

 

 

 ۱۸:۲۲ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928965خبر:  ٔ  شناسه

 

درباره  ياسالم يکشورها يآنها را با خواسته ها يها را در حادثه منا مسئول دانست و برخورد منف ير کل حزب اهلل لبنان، سعوديمعاون دب
  .ن حادثه محکوم کردين کشورها در اياتباع جان باخته ا

ق شفاف صورت يد تحقيمسئول فاجعه منا هستند و با يم قاسم گفت: مقامات سعوديخ نعيبه نقل از شبکه المنار، ش مهر يبرگزارخبه گزارش 
 قت برسد.يروشن شدن حق يج آن به اطالع جهان اسالم برايرد و نتايگ

دخالت نکردند تا  يتيامن يروهايم زد؟ چرا نحجاج را رق ير عاديحادثه خطرناک در مس يو چه علت ين سئوال را مطرح کرد که چه کسيا يو
 کنند؟ ييعا شناسايان را نجات دهند و علت را سريحاج

ها در  يکه از سعود يان خود هستند را محکوم کرد و از مواضع افرادير حاجيگيکه پ ييها با کشورها يسعود يم قاسم برخورد منفيخ نعيش
 د ابراز تاسف کرد.کنن يت ميحما يشان در مناسک اسالم يقبال کوتاه

 اداره امور حج با توجه به تکرار حوادث فاجعه بار شوند. ياست که خواستار بررس ياسالم يافزود: حق کشورها يو
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 دار کرديران با قائم مقام وزارت خارجه دير بنگالدش در ايسف

 

 

 ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928993خبر:  ٔ  شناسه

 

 

  .ت و تاثر خود از حادثه منا را اعالم کرديدار و مراتب تسليد يسرمد يت خود در تهران با مرتضيان ماموريدر پا« عبدل ستار خندوکار»

قائم مقام وزارت امور خارجه مالقات  يسرمد يت خود در تهران با مرتضيان ماموريدر پا رانير بنگالدش در ايسف مهر يخبرگزاربه گزارش 
 کرد.

کشف حوزه  مختلف اشاره کرد و افزود: ينه هاين در زميماب يمناسبات ف يصورت گرفته در جهت ارتقا يدار به تالش هاين ديدر ا يسرمد
 فا کند.يا يدو کشور نقش بارز يتواند در گسترش مناسبات اقتصاد يم يرو ابداع و نوآو ديجد يها

دن به چارچوب يدو کشور در تهران در رس يون مشترک اقتصاديسياز کم يگريدور د يح کرد: برگزارير خارجه کشورمان تصريقائم مقام وز
خارجه به  ين وزراين دو کشور در سطح معاونيب يدوره ا يمشورت ياسيس ين نشست هايو همچن يو اقتصاد يتجار يها يبهتر همکار

 زم کمک خواهد کرد.يژه مقابله با اشکال مختلف تروريم نقشه راه مناسبات دو کشور بويترس

  ت و تاسف و تاثر خود را اعالم کرد. يبا اشاره به حادثه خونبار منا، مراتب تسل «عبدل ستار خندوکار»

د تالش يت دوره سفارت خود ارائه و افزود: در دوره جدياز فعال ياد کرد و گزارشيرات خوش ت خود در تهران با خاطياز محل مامور يو
 ابد.يدو کشور به سطح مطلوب ارتقا  يم کرد روابط اقتصاديخواه

ن در يماب يمهم فبه تهران و امضا اسناد  يبنگالدش يش رو مقامات عاليپ يکرد با انجام سفرها يدواريران درادامه ابراز امير بنگالدش در ايسف
 م.ين باشيماب يش مناسبات فيش از پيسون مشترک دو کشور شاهد ارتقاء بيان کميجر
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 ها صادر نشده استمجوزجستجو درسردخانه

 ديافتن مجروحان جدياز يديناام

 

 

 ۱۸:۵۹ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2928991خبر:  ٔ  شناسه

 

  

ها و ر هنوز مجوز جستجو در سردخانهياخ يها يزنيت هالل احمر، گفت: متاسفانه به رغم رايارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
  .د به ما داده نشده استيجد ينرهايکانت

ق و تفحص داخل ين اخبار از مکه و حادثه منا گفت: روز گذشته متاسفانه تحقيدرباره آخر يمرعش يد علي، دکتر سخبرنگار مهربه گزارش 
 ن کار از ما گرفته شده است.يرا اجازه ايسردخانه ها متوقف شد ز

 انجام نشده است. يديجد ييروز تاکنون شناسايل از دين دليافزود: به ه يو

ن مجوز صادر شود تا يدوارم ايم ادامه داد: اميد داشتيجد يها ييرا به منظور کسب مجوز و شناسا ييها يزنينکه امروز راياان يبا ب يمرعش
 م.يو منتقل کن ييان کشور را شناسايم اجساد پاک قربانيبتوان

د شده يد به طور کامل نااميه جديلهوافتن مجروحان مجهول اين مطلب که از يان ايت هالل احمر با بيارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
م يباشند گشت يه بستريکه احتماال به صورت مجهول الهو ينيجده، مکه و طائف بدنبال مفقود يمارستانهايم گفت: در دو روز گذشته در بيا

 م.يد شده ايد کامال نااميه جديافتن مجروحان مجهول الهويد گفت از يم لذا بايدا نکرديک مورد هم پي ياما متاسفانه حت

مار در جده و دو مصدوم در يک بيمارستان مکه، يمصدوم حادثه در ب ۱۱ن آمار مصدومان حادثه گفت: در حال حاضر يبا اشاره به آخر يمرعش
 هستند. يطائف بستر

 م.يز شش تن از مجروحان منا را با دو پرواز به تهران منتقل کردياضافه کرد: امروز صبح ن يو

 نفر آنها از مجروحان منا هستند. ۷م که يدار يتنفس ير دستگاههايمار در زيب ۱۱ح کرد: در حال حاضر يتصر حج يس مرکز پزشکيرئ
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 :ران در لبنانير ايسف

 ر باشنديت پذيمسئول يمسئوالن سعود

 

 ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2929006خبر:  ٔ  ناسهش
 

  .اقت آل سعود دانستيها در فاجعه منا، حادثه مذکور را نشانه عدم ل يسعود يتيمسئول يران در لبنان با اشاره به بير ايسف

دردناک است که نه تنها  يفاجعه ا يران در لبنان گفت: حادثه منير ايسف يفتحعلگاه النشره، محمد يبه نقل از پا مهر يخبرگزاربه گزارش 
 حه دار کرد.يران بلکه همه جهان اسالم را جريا

ن مناسبت مسلمانان در همه يژه که حج مهمترير کنند به وييد تغياقت ندارند و باين حادثه نشان داد که اداره کنندگان حج ليافزود: ا يو
 است.يدن يجا

 نه اذعان کنند.ين زميت خود در ايد به مسئوليبا يادها محو شود و مقامات سعودين حادثه محال است که از يد کرد: ايتاک يحعلفت

 صله داده شود.يدنبال شود تا ف ين پرونده به شکل جديد ايها همچنان در زمره مفقود شدگان هستنند و با يرانياز ا يافزود: برخ يو
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 :ريجزاال يمنابع رسانه ا

 کنند ير آمار درست جان باختگان منا را اعالم نميمقامات الجزا

 

 

 ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2929009خبر:  ٔ  شناسه

 

 يش از آمار رسمين برابر بين چنديو مفقود يد کردند:آمار کشته شدگان واقعير تاکيمقامات الجزا يبا انتقاد از پنهان کار يمنابع خبر يبرخ
  .باشد يم

وقاف و ا ينيکه مقامات وزارت د يش از آماريدر فرانسه اظهار داشتند که تاکنون ب يريالجزا ي، منابع رسانه امهر يخبرگزاربه گزارش 
 ن کشور جان خود را از دست داده اند.يدر رخداد منا اعالم کرده بودند، زائران ا يريمفقود( از تلفات حجاج الجزا ۶۰کشته و  ۱۲ر) يالجزا

د بوده ه منير گالين کشور به پادشاه الجزايس جمهور ايت رئيام تسليژه پين رخداد بويدر تعامل با ا يريمقامات الجزا يکردهاين منابع از رويا
 دانند. ير مير مغايرا با منافع مردم الجزا يو پنهان کار ياسيس يکرد هاين رويو ا

 باشد. يفوق االشاره م يش از آمار رسمين برابر بين چنديو مفقود يند که آمار کشته شدگان واقعينما يح مين منابع تصريا
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 ه؛يالعرب يدر واکنش به خبرساز

 ب کرديعمان را تکذ يايدر در يرانيا يريگيف لنج ماهيوزارت خارجه توق

 

 

 ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2929017خبر:  ٔ  شناسه

 
فاجعه منا به  ييرسوا يائتالف درپ يروهايعمان گفت: ن يايدر در يرانيف لنج ايب خبر توقيک منبع اگاه در وزارت خارجه ضمن تکذي

  .اندمتوسل شده يو جنگ روان يخبرساز

در  يرانيا يريگيک لنج ماهيف يبر توق يمبن يانتشار اخبار  ک منبع آگاه در وزارت امور خارجه در خصوصي ،مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .ف کرديتوص  يدروغ و جنگ روان يرا خبر ساز يريگيلنج ماه يحمل سالح از سو يائتالف، ادعا يروهاين ياز سوعمان  يايدر

ها و اتهامات وارده ياز ندارند گفت: واضح است خبر سازيران نين به سالح ايمقابله با متجاوز يمن براينکه مردم يد بر اين منبع آگاه با تاکيا
   .متوسل شده اند ينخ نما و تکرار يويک سنارير منا به يفاجعه اخ ييرسوا يتالف درپائ يروهاياساس است و ن يب

 يغاتيه در خصوص محموله لنج و تبليپا يب ياست، گفت: ادعاها يريگيدر دست پ يريگيت لنج ماهينکه وضعين منبع مطلع با اشاره به ايا
من و يه مردم يائتالف عل يروهايوقفه ن يات و حمالت بيوجه ابعاد جناچيوده و به هب يوابسته به ائتالف براه انداخته اند فرافکن يکه رسانه ها

  .کند يه نمين کشور مسلمان را توجيا ير ساخت هايز ينابود
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 ح کرد؛ير بهداشت تشريوز

 در مکه دفن نشده است يرانيچ ايها/ه يساعت جلسه با سعود ۵ات يجزئ

 

 

 ۲۳:۱۰ - ۱۳۹۴مهر  ۸چهارشنبه  - 2929064خبر:  ٔ  شناسه

 

را  ينان دادند که همه گونه همکاريها اطم ي، سعودياعالم کرد: در جلسه مشترک با مسئوالن سعود ير بهداشت درمان وآموزش پزشکيوز
  .مفقودان حادثه منا به عمل آورند ييانتقال جانباختگان و شناسا مجروحان ، يمداوا يبرا

روز که يما افزود: از ديشبکه اول س ۲۱با خبر  يبرد در ارتباط تلفن يبه سر م که در جده  يدحسن هاشمي، دکتر سمهر يخبرگزاربه گزارش 
 در بعثه بحث و تبادل نظر شد. ينده مقام معظم رهبريبا نما يدر جلسات متعدد وارد مکه مکرمه شدم ابعاد موضوع

 يمارستان هاين مجروحان و مصدومان کشورمان در بياز مفقودان حادثه و همچن يريت ما انتقال اجساد جان باختگان و خبرگيگفت: اولو يو
 است. يسعود يمارستان هاين در بيران و همچنيا ياسالم يجمهور

م و روند کار آنها را مشاهده يد داشتيک بازديشب از سردخانه ها از نزديبا مقامات عربستان شد و د يبهداشت افزود: درخواست مالقاتر يوز
 دادم. يحاتيتوض اجساد  ييشناسا يبرا يکردم و به مسئوالن عربستان

ان يکه بستگان متوف يياز کشورها يمگر موارد نشده است يچ کشوريل هيتحو يچ جسدينان دادند که تاکنون هيگفت: آنها اطم يهاشم
 عالقه مند به دفن آنها در مکه مکرمه بودند.

 در مکه دفن نشده است و نخواهد شد. يرانيچ اينان حاصل شد که هيافزود: اطم يو

سئوالن ارتش و حج عهد و با حضور مقامات و ميدر جده با دستور ول ير بهداشت گفت: آخر شب هم اطالع دادند که امروز جلسه ايوز
 عربستان برگزار شود.

 ت پادشاه عربستان به رهبر انقالبيتسل

خودم که  يعربستان يمطرح شد و بعد از آن با همتا ين جلسه سه ساعته مسائل مختلفيم و در ايافزود: ما هم اکنون در جده هست يهاشم
ئت يت پادشاه و هيد، مسئوالن عربستان، تسليج ساعت به طول انجامبالفاصله به جده وارد شده بود مالقات داشتم و در هر دو جلسه که پن

 يبتين اعالم کردند که قلبشان به سبب مصيران ابالغ و همچنيس جمهور، دولت و ملت اي، رئيران عربستان را خدمت مقام معظم رهبريوز
 کنند. يرا به طور کامل بررس ن موضوعينان دادند که ايداد ماالمال از اندوه و غم است و اطم يکه در موسم حج رو

است که در حج امسال اتفاق افتاده است و آنها موضوع را  يهر دو مسئله ا يبه بررس يدگيمشغول رس يئتيگفت: به فرمان پادشاه، ه يو
 خواهند کرد. يها را اعالم عموم يج بررسيکنند و نتا يم يبررس
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تشان مشخص شده است به جده و يرا که هو يرانيع تر اجساد حجاج ايادند هر چه سرنان دير بهداشت افزود: مسئوالن عربستان به ما اطميوز
 ران منتقل کنند.ياز آنجا به ا

م يتشان مشخص نشده است اما مطمئنيکه هنوز هو يصورت گرفت و مقرر شد درباره اجساد ييها يريگيگفت: درباره مفقودان هم پ يهاشم
 رد.يران صورت گيت در ايکامل هو ييشناسا يبرا يليهستند، اقدامات تکم يرانيکه ا

عربستان مشخص شدند که کار نقل و انتقال را با کمک  يحج، بهداشت و پزشک قانون ين منظور چند نفر از وزارتخانه هايافزود: به هم يو
 ران انجام دهند.يا يئت پزشکيه

کامل مجروحان  يمداوا يران هرگونه مساعدت را برايان و چه انان داد که در هر جا چه عربستيز اطمير بهداشت عربستان نيگفت: وز يهاشم
 حادثه منا انجام دهد.

 ييح محورهايتشر ياز طرف وزارت بهداشت عربستان برا يه ايانيخود داشتم، مقرر شد ب يکه امشب با همتا ير بهداشت گفت: در جلسه ايوز
 و کشور خواهد بود.ان ديروابط م يم صادر شود که در جهت ارتقايديکه به تفاهم رس

ت ينه هستند نهايارت در مکه و مديادامه ز يکه همچنان برا يرانيزائران ا ينان خاطر داد که براياطم ين طرف سعوديافزود: همچن يو
 رد.يصورت گ يو همگام يهمراه

 

ت يز مقرر شد نهايجساد جان باختگان نعتر ايعلل حادثه و انتقال هر چه سر ياضافه کرد: درباره مسائل مربوط به موضوع منا و بررس يهاشم
 رد.يصورت گ يهمکار
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 رئيس ستاد مدينه خبر داد؛

 از مدينه يمهر ماه آغاز عزيمت زائران ايران ۱۲

 

 

 ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۴مهر  ۸ چهارشنبه - 2928205خبر:  ٔ  شناسه

 

  

  .صورت گرفته آغاز عزيمت زائران مدينه بعد از دوازدهم مهر ماه خواهد بود يها يرئيس ستاد مدينه گفت: حسب برنامه ريز

راني وارد مدينه مي شوند گفت: زائران مدينه بعد هزار حاجي اي ۷امشب  ۱۲با بيان اينكه تا ساعت  ، نصراهلل فرهمندمهر يخبرگزاربه گزارش 
 .از بامداد روز ششم مهر ماه وارد مدينه شده اند

 ۲۷زائران مدينه بعد از مكه به مدينه هجدهم مهر ماه خواهد بود اظهار داشت: مجموع زائران مدينه بعد  يوي با تاكيد بر اينكه آخرين ورود
 .هزار نفر هستند

مهر  ۱۲گونگي پروازهاي خروجي از مدينه به سمت ايران اشاره كرد و افزود: اولين پرواز خروجي از مدينه به ايران روز رئيس ستاد مدينه به چ
 .ماه صورت خواهد گرفت

 .مهر ماه صورت انجام خواهد شد ۲۵خروجي از مدينه به سمت ايران هم  يصورت گرفته آخرين پروازها يوي گفت: طبق برنامه ريزي ها
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 9ر روز اخبا

 1394مهرماه 
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 ت گفتيران تسليفاجعه منا را به ا يشاه سعود

 

 

 ۰۶:۱۴ - ۱۳۹۴مهر  ۹پنجشنبه  - 2929093خبر:  ٔ  شناسه

 

اش در جده خبر  يسعود يبا همتا يدار ويان ديران در جرير بهداشت ايت ملک سلمان به وزيام تسليم پيک روزنامه چاپ عربستان از تقدي
  .داد

خود در  يرانيا يهمتا« يحسن هاشم»ر بهداشت عربستان با يوز« خالد الفالح»اض عربستان، يبه نقل از روزنامه الر مهر يخبرگزاربه گزارش 
 ن فاجعه منا قرار داد.يمربوط به کشته شدگان و مصدوم ين خبرهايان آخريرا در جر يدار و ويجده د

 يبا نهادها يهمکار يکشورش برا يران، از آمادگيو دولت ا يت ملک سلمان به رهبريام تسليم پيضمن تسل ين مقام عربستانين اساس ايبر ا
 هن خبر داد.ين و انتقال آنها به مت جان باختگان و مصدومايبه وضع يدگين کشور در رسيا

ر بهداشت درمان وآموزش يران منتقل شود. روز گذشته وزيعتر به ايهر چه سر يرانيحجاج ا يکرهايدار دو طرف توافق کردند پين ديدر ا
مجروحان،  يمداوا يرا برا ينان دادند که همه گونه همکاري، آنها اطميز اعالم کرد: در جلسه مشترک با مسئوالن سعوديران نيا يپزشک

 مفقودان حادثه منا به عمل آورند. ييانتقال جانباختگان و شناسا

خودم که  يعربستان يمطرح شد و بعد از آن با همتا ين جلسه سه ساعته مسائل مختلفيم و در ايافزود: ما هم اکنون در جده هست يهاشم
ئت يت پادشاه و هيد، مسئوالن عربستان، تسليکه پنج ساعت به طول انجامبالفاصله به جده وارد شده بود مالقات داشتم و در هر دو جلسه 

 يبتين اعالم کردند که قلبشان به سبب مصيران ابالغ و همچنيس جمهور، دولت و ملت اي، رئيران عربستان را خدمت مقام معظم رهبريوز
 کنند. يموضوع را به طور کامل بررسن ينان دادند که ايداد ماالمال از اندوه و غم است و اطم يکه در موسم حج رو

است که در حج امسال اتفاق افتاده است و آنها موضوع را  يهر دو مسئله ا يبه بررس يدگيمشغول رس يئتيگفت: به فرمان پادشاه، ه يو
 خواهند کرد. يها را اعالم عموم يج بررسيکنند و نتا يم يبررس
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 ارت؛يه سازمان حج و زيدر اطالع

 نفر اعالم شد ۴۶۴فاجعه منا  يرانيانباختگان اج ييآمار نها

 

 

 ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۴مهر  ۹پنجشنبه  - 2929162خبر:  ٔ  شناسه

 
 

  .نفر اعالم کرد ۴۶۴فاجعه منا را  يرانيان اجانباختگ ييآمار نها يه ايارت صبح امروز در اطالعيسازمان حج و ز

  ن شرح است:يارت به ايسازمان حج و ز يه روابط عمومين اطالعي، متن امهر يخبرگزاربه گزارش 

 (۱۰۰ –ْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اللَِّه)النساء َوَمن َيْخُرْج ِمن َبْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَم

و به  يا خامنه يت اهلل العظميز به رهبر دلسوخته و داغدارمان حضرت آية اهلل االعظم )عج( و نيت به ساحت مقدس حضرت بقيبا عرض تسل
بار و  ن واقعه تأسفي، از آنجا که با گذشت هفت روز از اباختگان فاجعه غمبار مناجان  يتمام يهاران و خانوادهيف و بزرگ ايشگاه ملت شريپ

ت يمکه، جده و طائف و مناطق منا و عرفات، وضع يدر شهرها يها و مراکز درمانمارستانيب يتمام يوقفه و شبانه روز يب يجستجو
 يرانيز ايله تعداد حجاج عزيوسنيق بديمع ين حادثه دردناک کاماًل مشخص و اعالم شده است، با کمال تأثر و تألمين اين و مجروحيمصدوم

و  يبعثه مقام معظم رهبر .شود ينفر اعالم م۴۶۴را عزادار نمودند  يده و ملتيکه در حال احرام و انجام مناسک حج در منا به آسمان پر کش
ت ين عروج کرده به ملکوت مجددًا تسلايداغدار حاج يها زانند، به خانوادهين عزيارت که خود سخت در ماتم از دست دادن ايسازمان حج و ز

هن هرچه يزان به آغوش مين عزيها نسبت به بازگرداندن اجساد مطهر ا تيظرف يتمام يريکنند با بکارگ يتوان تالش م ي گفته و با همه
 .نديتر اقدام نما عيسر

زائران  يين وضع شناسايح آخريدر تشر  روزاحمر صبح امت هالليارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيير يمرعش يدعليبه گزارش مهر؛ س
ران وارد سردخانه يا يشنبه تا کنون اجازه نداده است گروه هادر فاجعه منا گفت: متاسفانه عربستان از روزسه يرانيباخته و مفقودشده اجان

آغاز شده است تا  يديجد يها يزنيروز رايافزود: از د يو .صورت نگرفته است يديجد يين علت شناسايدر مکه شوند، به هم« صميمع»
 .مياجساد منا را سرعت ببخش ييم شناسايبتوان

به آنجا  يرانيه ايرفت مجروحان مجهول الهو يطائف، جده و مکه که احتمال م يمارستانهاينکه در دو روز گذشته بيان ايسپس با ب يمرعش
ه يافتن مجروحان مجهول الهويافزود: از   م،يدا نکرديبودن پ يرانيک فرد مشکوک به اي يمنتقل شده باشند کامل جستجو شده و متاسفانه حت

ر، ي، الجزايجر، ساحل عاج، هند، چاد، سوماليه، مغرب، مصر، پاکستان، کامرون، نيجرين .ميد شده ايبه طور کامل نا ام يرانيو مفقود االثر ا
 .اندهستند که اتباع خود را در فاجعه منا از دست داده ييکشورها ز ازين نيو بن ينافاسو، بورونديا، بورکي، کنيا، اندونزيسنگال، تانزان
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 سازمان ملل؛ يه مجمع عموميدر حاش

 دار کردنديران و لوکزامبورگ ديخارجه ا يوزرا

 

 

 ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۴مهر  ۹پنجشنبه  - 2929220خبر:  ٔ  شناسه

 

  

ه ينقش فعالتر اتحاد يفايقرار داد و خواستار ا يرانيژه هموطنان ايبو يان حادثه مکه و تلفات انسانير خارجه لوکزامبورگ را در جريف وزيظر
  .من و فاجعه منا شدينه کشتار در ياروپا در زم

مهرماه در سازمان ملل متحد در  ۸ران و لوکزامبورگ صبح روزچهارشنبه يا ياسالم يامورخارجه جمهور يوزرا مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .گر مالقات و گفتگو کردنديکديورک با يوين

م ها يپس از لغو تحر نه ارتقاء سطح روابط دوجانبهيدر زم ين الملليو ب يدر خصوص مسائل مهم منطقه ا يزنين ضمن راين مالقات طرفيدر ا
 .گفتگو و تبادل نظر کردند

و گسترش  يياروپا يمهايلغو تحر يالزم برا يهايوخوب دو کشور و انجام آمادگ يد بر روابط سنتيدار با تأکين ديدر ا« ن آسلبورنيج»
سم داعش يد و مبارزه با ترورسازمان ملل متح يران در مجمع عموميا ياسالم يس جمهوريرئ يت سخنرانيشتر روابط دو کشور به اهميب

نه ين زميو در ا منطقه کمک کند يدر کشورها يم انسانيت وخيکند به وضع يتالش م ييه اروپايو گفت: لوکزامبورک و اتحاد اشاره کرد
 .برخوردار است ياديت زيران از اهميا ياسالم يمساعدت جمهور

نقش  يفايقرار داد و خواستار ا يرانيژه هموطنان ايبو يدثه مکه و تلفات انسانان حاير خارجه لوکزامبورگ را در جريدار وزين ديف در ايظر
 .من و فاجعه منا شدينه کشتار در يدر زم ييه اروپايفعالتر اتحاد

 يران بحرانها و مراحل اجيبشر دوستانه ا يمن و جنبه هايه و يژه سوريبو يمنطقه ا يهان در مورد بحرانين همچنيدار طرفين ديدر ادامه ا
 .برجام بحث و تبادل نظر کردند
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 ک نامه مطرح شد؛يدر قالب 

 ميريگيپ يجه قطعير حج عربستان/ تا حصول نتيبه وز يد جنتياعتراض شد

 

 

 ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۴مهر  ۹پنجشنبه  - 2929230خبر:  ٔ  شناسه

 

خطاب به  يجنت يداللحن عليو شد ي، نامه اعتراضيوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يهان، مجلس و امور استاي، معاون حقوقيآبادن نوشيحس
  .کرد يم وير حج عربستان را نسبت به حوادث منا تسليوز

 يت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميد بر مسئوليضمن تاک يجنت ي، در نامه عليو اطالع رسان يروابط عموم به نقل از مهر يخبرگزاربه گزارش 
 يران، سرکشيا ياسالم يژه دولت جمهوريات ويه يد برايد نسبت به عدم صدور رواديران، مراتب اعراض شديا ياسالم يدر امور حج جمهور

 .د شده استينه تاکين زميعتر در ايهرچه سر يدگيبر رس و  اعالم ن حادثهيمصدومان ابه امور حجاج جان باخته و  يدگيو رس

ران خالف عرف يا ياسالم يکشورمان، عملکرد دولت عربستان در موضوع حج در قبال جمهور ير فرهنگ و ارشاد اسالميدر نامه وز
 ن الملل عنوان شده است.يک و بيپلماتيد

انتقال به موقع  و يامداد رسان يند کليدر فرا يبه حجاج مجروح و مصدوم، کوتاه يدگيثه منا، رسدولت عربستان در حاد يسهل انگار
 ن نامه بوده است.يدر ا ير فرهنگ و ارشاد اسالميگر موضوعات مورد اعتراض وزين جانباخته از ديزائر يکرهايپ

ن ياز مراجع ب يجه قطعين منا تا حصول نتيده در سرزمش آمير حوادث پيگيران پيا ياسالم يد شده است جمهورين به صراحت تاکيهمچن
 ربط خواهد بود.يذ يالملل
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 ؛ير کشور سعوديخطاب به وز

 عربستان است يريپذتي:دردناکترازاصل واقعه منا عدم مسئوليفضل يرحمان

 

 

 ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۴مهر  ۹پنجشنبه  - 2929243خبر:  ٔ  شناسه

 

  

 يو پاسخگوئ يريت پذيگفت: دردناکتر از اصل واقعه منا موضوع عدم مسئول« ز آل سعوديف بن عبدالعزيمحمدبن نا»ر کشور خطاب به يوز
  .اهلل الحرام استتين بيزبانان زائريم

ر کشور يوز «ز آل سعوديف بن عبدالعزيمحمدبن نا»خطاب به  ير کشور با ارسال نامه ايوز يفضل يرحمان عبدالرضا مهر يخبرگزاربه گزارش 
 يبررس يدو کشور در سطح مسئوالن وزارت کشور دو طرف برا يو فن يتيامن يها يته مشترک همکاريل کميخواستار تشک يعربستان سعود

 .دگان شديب ديت آسيبه وضع يفور يدگيدناک مراسم حج امسال و رسجوانب حوادث در

 يو پاسخگوئ يريت پذيدردناکتر از اصل واقعه موضوع عدم مسئول»آمده است:  ير کشور عربستان سعوديخطاب به وز يفضل يدر نامه رحمان
ت همه جانبه ين امنيو تأم يزبانيت ميمسئول و اخالقًا است که قانونًا، عرفًا يرش کارگزارانير قابل پذيسته و غيشا يجه عدم همکاريو در نت

  .«ت اهلل الحرام را عهده دار بوده اندين بيزائر

مناسک حج به منظور تعامل و  يبر الزام کارگزاران برگزار يمبن ير کشور عربستان و دستور ويوز ين نامه خواستار همکارير کشور در ايوز
س جمهور به عربستان و يرئ يندگان اعزامي، نمايرانيو سرپرست حجاج ا ينده مقام معظم رهبريبا نما مانه، مجدانه و مسئوالنهيصم يهمکار

که پس از وقوع آن حادثه دلخراش تاکنون  يت آن تعداد از حجاجين عاجل وضعييتع يران برايا ياسالم يارت جمهوريس سازمان حج و زيرئ
سته ي، ارائه خدمات شا يران اسالميجانباختگان به ا يت و انتقال فوريص هوين تشخيهمچن نکرده اند و يمربوطه معرف يخود را به کاروان ها

 .و مجروحان شده است ين و همراهان افراد متوفيبا منسوب يو همدرد ي، همراهيين حادثه تلخ و دلجوين اين و مجروحيبه مصدوم

ار يار کاردار عربستان در تهران به وزارت امور خارجه کشورمان در اختن احضير کشور عربستان روز گذشته در چهارميبه وز يفضل ينامه رحمان
 .م وزارت کشور عربستان شوديقرار گرفت تا تسل يو

 يعربستان يهمتا يبرا ياميز پيبه حادثه منا هفته قبل و همزمان با وقوع فاجعه منا ن يدگيژه رسيس ستاد وير کشور و رئياست وز يگفتن
 .خود ارسال کرده بود
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 ارت اعالم کرد؛يس سازمان حج و زيرئ

 شود يران انجام ميت جانباختگان منا درايص هويتشخ

 

 

 ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۴مهر  ۹پنجشنبه  - 2929277خبر:  ٔ  شناسه

 

  .شود يران انجام ميت آنان در ايص هوي، کار تشخيرانيان ايقربان يکرهايپ ييفت: پس از شناساات گيس سازمان حج و زيرئ

ان يکر قربانيت پيص هويع در انجام امور مقرر شد کار تشخيتسر يات گفت:برايس سازمان حج و زيرئ يد اوحديمهر،سع يبه گزارش خبر گزار
 .ران انجام شوديحادثه منا در ا يرانيا

دا کند يعا به کشورمان انتقال پينده سريآ يروزها يت شده در طيص هوياند که اجساد تشخمتعهد شده ين مقامات عربستانيمچنافزود:ه يو
 .م بوديران خواهين گروه از زائران فوت شده در حادثه منا در ايک شاهد حضور اولينزد يو تا مدت

ند يقانع کرده است که فرآ يو فن يرا با مطالب تخصص يران مقامات عربستانيار بهداشت يوز ينکه هاشميان ايارت با بيس سازمان حج و زيرئ
ت در يص هويشناخته شود، تشخ يرانيا يااست، خاطر نشان کرد: اگر جنازه يت جان باختگان طوالنيص هويو تشخ ييشناسا يعربستان برا

 .د کردندين خصوص تاکيان در اريالزم و کامل با ا يبر همکار يران انجام خواهد شد و مقامات عربستانيا

 يهامارستانيو ب ي، درمانيارت کار جستجو در مراکز طبيفاجعه منا گفت: سازمان حج و ز ييبا اشاره به اعالم تعداد کشته شدگان نها ياوحد
ورد است و احتماال آمار م آيکه از اجساد به دست خواه ين حادثه تلخ براساس تعداديکند و آمار کل جان باختگان ايعربستان را دنبال م

 .شتر شوديکشته شدگان ب
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 ک استانهايآمار جان باختگان حادثه منا به تفک

 

 

 ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۴مهر  ۹پنجشنبه  - 2929386خبر:  ٔ  شناسه

 

 

  .کشور را اعالم کرد يک استانهايان حادثه منا به تفکيارت شمار آمار قربانيسازمان حج و ز

 :ن شرح استيک هر استان به ايان فاجعه منا به تفکين آمار قربانيارت آخري، طبق اعالم سازمان حج و زمهر يخبرگزاربه گزارش 

 

 نفر ۵۱------گلستان - ۱

 نفر ۴۷ -----مازندران - ۲

 نفر ۸۹ --- يخراسان رضو- ۳

 نفر ۵ --- يخراسان جنوب- ۴

 نفر ۲۴ -- يجان غربيآذربا- ۵

 نفر ۷ -----خوزستان - ۶

 نفر ۳ -----قم - ۷

 نفر ۱۲ --- يخراسان شمال- ۸

 ک نفري --راحمد يه وبويلويکهگ- ۹

 نفر ۴۸ ------فارس - ۱۰

 نفر ۲۵ ------الن يگ- ۱۱

 نفر ۱۹ -- ياريچهارمحال وبخت- ۱۲

 نفر ۱۹ -----البرز - ۱۳

 نفر ۲ -----زد ي- ۱۴

 نفر ۲۶ -----اصفهان - ۱۵

 نفر ۱۲ ------ل ياردب- ۱۶

 نفر ۶ ------بوشهر - ۱۷

 ک نفري ---- يجان شرقيآذربا- ۱۸

 نفر ۳۲ -------لرستان - ۱۹

 نفر ۲ ------سمنان - ۲۰

 نفر ۲۳ ------تهران - ۲۱
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 ارت؛يسازمان حج و ز ياز سو

 حادثه منا اعالم شد يرانيجانباخته ا ۴۶۵ يفهرست اسام

 

 

 ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۴مهر  ۹پنجشنبه  - 2929413خبر:  ٔ  شناسه

 

  .جانباخته حادثه منا را اعالم کرد ۴۶۵ يست اساميارت ليسازمان حج و ز

 .بان امسال را اعالم کردد قريحادثه منا در ع يرانيجان باخته ا ۴۶۵  يست اساميارت لي،سازمان حج و زمهر يخبرگزاربه گزارش 
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 ؛يآل سعود موذ ينينشاز عقب يگزارش

 «شوديکم نم يکارها با مالحظهيدشمن»رکرد/ييک هشدارتغيکه با يرفتار

 

 

 ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۴مهر  ۹به پنجشن - 2929463خبر:  ٔ  شناسه
 

ر يي، تغينينشچ عقبيشد، هيک بسنده ميپلماتيمرسوم د يهايريگينبود و تنها به پ يقاطع رهبر معظم انقالب به حکام سعود ياگر هشدارها
  .گرفتيانجام نم يرانيبا مسئوالن ا يمقامات عربستان ياز سو يلحن و همکار

دولت  يهاي)ره( پس از کارشکنينيامام خم ييايرهبر معظم انقالب روز گذشته در دانشگاه علوم در :ينا سنجريس -مهر يخبرگزار

که در فاجعه  يو از جمله ممانعت از انتقال اجساد حجاج يرانيبه وضع حجاج ا بهتر يدگيرس ينه هايدر فراهم نمودن زم يعربستان سعود
اندک بي احترامي به حجاج ايراني  کنند امايم يگريمسئوالن عربستان موذ»فرمودند:  يبه حکام سعود يجد يهشدار يط منا جان باختند،

 «العمل ايران خواهد شدمطهر، موجب عکس يو همچنين عمل نکردن دولت عربستان به وظايف خود در قبال بدنها

در دوران هشت سال دفاع مقدس، قدرت »ت خواهد بود، خاطر نشان کردند: شان با تاکيد بر اينکه عکس العمل ايران اسالمي خشن و سخيا
هاي شرق و غرب و کشورهاي اطراف از يک عنصر خبيث و فاسد حمايت کردند اما سرانجام همه آنها سيلي خوردند و بر همين اساس، ايران 

 «را مي شناسند و اگر هم نمي شناسند، االن بشناسند. 

داري نشان داده و رعايت جمهوري اسالمي ايران تاکنون از خود خويشتن»ح کردند: يتصر يخطاب به مسئوالن سعود يااهلل خامنهتيحضرت آ
اسالم را کرده است اما اين را بدانند که دست ايران، برتر از خيلي ها است و امکانات بيشتري هم دارد  يايادب اسالمي و حرمت برادري در دن

ف يحر يچ صحنه هماوردير اذيت کننده و موذي عکس العمل نشان دهد، اوضاع آنها خوب نخواهد بود و در هو اگر بخواهد در مقابل عناص
 «.نخواهند شد

، مشخص شود. يفرمانده معظم کل قوا خطاب به دولتمردان سعود جه بخش بودن هشدار قاطعانهيبود تا نت ازياما تنها چند ساعت زمان ن
تماس  يط رسانده، ين وحيت سرانجام خود را به سرزمير کويد که با وساطت امير و امياشت دولت تدبر بهديوز يهاشم زاده يدحسن قاضيس

ران يئت وزيت پادشاه و هيما تسل يان عربستاني، همتايسه ساعته با مقامات سعود يادر جلسه»ما گفت: يس ۲۱با بخش اخبار ساعت  يتلفن
 «.کردند ين مسئله ابراز تاسف و ناراحتيران اعالم و از ايدولت و ملت اس جمهور، ي، رئيعربستان را حضور مقام معظم رهبر

 يرا مامور بررس ييهااتيه يمقامات عربستان»د کرد: يتاک« تاکنون در مکه دفن نشده و نخواهد شد يرانيچ ايه»نکه يان ايزاده با ب يقاض
 «.شونديران منتقل ميشده به جده و سپس به ا ييسات شان شنايکه هو يانيرانينان خاطر دادند ايمساله کردند و به ما اطم

ران و يبهداشت ا يدار وزرايد يدر پ»ن رابطه گفت: يدر هم ييز در گفتگوير امورخارجه نيوز يقايو آفر يان معاون عربيرعبداللهين اميحس
 يم يريگيانتقال جانباختگان را پ ييراات اجيعمل يشتريبامداد امروز با توجه ب ۲ن کشور از ساعت يربط اي، مقامات ذيعربستان سعود

 «.کنند
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مسئوالن »نکه يان ايبا ب کند يم ير بهداشت را در سفر به عربستان همراهيوزارت امور خارجه هم که وز يمعاون کنسول يمحمدحسن قشقاو
ران و عربستان ما يبهداشت ا يزراپس از مالقات دوم و»ح کرد: يتصر« شان آمده استيران از باال دستور برايبا ا يهمکار يعربستان برا

بدون  ياچ جنازهينان را دادند که هين اطميها اکه آن ياو تعامل با ما شروع شده است به گونه يطرف سعود ييم که کار اجراياحساس کرد
 «شود. يآنان دفن نم يهاران و خانوادهينظر طرف ا

روز رهبرمعظم يانات ديپس از ب ين سعوديات و گفتمان مسئوليادب»نکه يان ايز ظهر امروز با بيارت نيس سازمان حج و زيرئ يد اوحديسع
ر ينکه از سايل ايدار به دلين ديدار کرد. در ايدرخواست د خود يرانيا ير بهداشت عربستان از همتايوز»، گفت: «رکردييانقالب کامال تغ

منتقل شود و تنها در  د به کشورمانيبا يرانيتمام جانباختگان ا کريم که پيد کردياز اجساد در عربستان دفن شده بود تاک يکشورها برخ
 «.شود ين اجساد در عربستان دفن ميآنها ا يت خانواده هايصورت رضا

را  اهلل الحرامتيب يرانيم زائران ايدرباره لزوم تکر انات قاطعانه رهبر معظم انقالبيز بيد قم نياز مراجع تقل يهمدان ياهلل نورتين حال آيدر هم
م لحن يديد يبعد از سخنان رهبر يدادند وليران نميبه ا يحيها جواب صحيتا روز گذشته سعود»ح کرد: يو تصر د قرار داديمورد تمج

 «.ر کرده استييحکومت عربستان تغ ييجوابگو

شان اذعان يان ايدر کالم و دقت در بز به صداقت يدشمنان ن يقاطع رهبر معظم انقالب، که حت ياز کارشناسان اگر هشدارها ياريبه اعتقاد بس
 يب يب يس پناه برده دولت اصالحات هم در رسانه سلطنتيو به آغوش انگل يارشاد فرار ريوز يدارند)تا آنجا که شب گذشته عطااهلل مهاجران

 يک و احضارهايپلماتيد ه دوراز را يهايريگيتنها به پ گرفت و همانند چند روز گذشتهيصورت نم يبه حکام سعود به آن اشاره نمود(، يس
در مکه  يرانيبا مسئوالن ا يمقامات عربستان ياز سو ير لحن و همکاريي، تغينينشعقب چيشد، هيبسنده م کاردار عربستان در تهران چندباره
  شد. يچگونه م يرانيگرفت و معلوم نبود سرنوشت ابدان مطهر حجاج ايانجام نم

ران با اشاره به لزوم موضع يا ياسالم يدار با فرماندهان و مسئوالن ارتش جمهوريبح امروز)پنجشنبه( در دص يگر مقام معظم رهبريد ياز سو
ها يم، دشمنيم و مالحظه دشمن را بکنيا فالن کار را نکنيم ياگر فالن حرف را نزن نکهيتصور ا»و اقدام قاطع در مقابل دشمنان فرمودند:  يريگ

 «است.  يشود، تصور نادرست يکم م

 ير تعامل با عربستان در روزهاير اتفاقات در مسيو س يت اهلل خامنه ايروز و امروز حضرت آيرسد، از کنار هم قرار دادن مواضع د يبه نظر م
در کنار حفظ اقتدار و اعتبار خصوصا در مواجه با  يافتن به منافع مليان و دست يرانيح احقاق حقوق ايوه صحير، بتوان به مدل و شياخ

 افت.يدست  رانيگران به حقوق ملت بزرگ ا يان و تعديوزورگ
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 ر بهداشت خبر داد؛يوز

 هيجانباختگان مجهول الهو ييشناسا يبرا DNA شيآزما

 
 

 

 ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۴هر م ۹پنجشنبه  - 2929554خبر:  ٔ  شناسه

 
  .باختگان فاجعه منا به کشور استجان يکرهايو انتقال پ يير در شناسايل تاخياز دال يکيد قربان يع يلير بهداشت گفت: تعطيوز

 .شوند يم DNA شيگان در کشور آزمانشده جانباخت ييشناسا يکرهاي، اظهارداشت: پيد حسن هاشمي، دکتر سمهر يخبرگزاربه گزارش 

مشخص  DNA شيران با آزمايت جانباختگان حادثه منا که در کشور عربستان احراز نشده است پس از انتقال اجساد به ايگفت: هو يو
 .خواهد شد

 .ستر مواجه شده ايد بزرگ قربان در عربستان انتقال اجساد به کشور با تاخيع يليل تعطيادامه داد: به دل يهاشم

ن فرصت اجساد يشود، خاطر نشان کرد: در اول يارت اعالم ميشدگان فاجعه منا توسط سازمان حج و ز نکه آمار کشتهيبا اشاره به ا يو
 .شوند يباختگان حادثه منا به کشور بازگردانده مجان
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 حادثه منا يبرا ياسالم يه مشترک شهرداران کشورهايانيلزوم صدور ب
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  .را در خصوص فاجعه منا صادر کنند يه مشترکيانيخواست تا ب ياسالم ياز شهرداران کشورها ياميپ ياصفهان ط يشهردار -اصفهان

ه آمده مواضع مقام معظم رهبري در بيانات قاطع يانين بياصفهان، در ا يشهردار ي، به نقل از اداره ارتباطات رسانه امهر يخبرگزارش به گزار
تاريخي نظام مقدس جمهوري  شان در دانشگاه علوم دريايي امام خميني )ره( نوشهر، هشدار بزرگ ميهني و فصل الخطابيو سرنوشت ساز ا

اين آب و خاک در رويارويي با تهديدات و تحرکات درون مرزي و برون مرزي دشمناني است که   اسالمي ايران و فرزندان برومند و سلحشور
 دهه تحريم و کارشکني به ويژه آوردگاه هشت سال دفاع مقدس چشيده اند. 4طعم تلخ شکست را در طول قريب به 

ه آمده: حادثه اسفناک و جانکاه منا و کشته شدن صدها تن از هموطناني که سرزمين وحي را حريم امن الهي مي دانستند، يانين بيدر ادامه ا
 حاصل اهمال خواسته و ناخواسته مسئولين کشور عربستان در برگزاري مناسک حج امسال بود.

زمان، شهرداري اصفهان در ياز شهروندان عز يدن تعداديبه حادثه د اصفهان آورده است: با توجه يه شهرداريانين بياز ا يگريدر بخش د
اجراي منويات و رهنمودهاي حکيمانه مقام معظم رهبري، پي کاوي و پي جويي علل اين حادثه را با حضور نمايندگان ملل جهان اسالم به 

 داند. يران مويژه فرستادگان کشور عزيزمان، يک ضرورت گريزناپذير و حق ملت شريف و خداجوي اي

 يم ياسالم ي( از شهرداران کشورهاOICCجهان اسالم) يتخت هاياز شهرها و پا ياصفهان به عنوان عضو يه آورده است: شهرداريانين بيا
ا در ر يه مشترکيانيان مظلوم را در منا برنتابند و بيناجوانمردانه در قبال حاج ين خصوص اتخاذ نموده و واکنش هايدر ا يخواهد موضع قاطع

 ند.ين خصوص صادر نمايا
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 ب برگشتند؛يکه با صدها غا ييهاکاروان

 يات اساميها هستند+جدول جزئان فاجعه مناازکدام استانين قربانيشتريب
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 يهان فاجعه در استانيا ينيدارند تا سنگ ياستان کشور در آن سهم تلخ ۲۱که  يرسد، آمارينفر م ۴۶۵باختگان فاجعه منا به عدد آمار جان

  .شتر احساس شوديکشته ب ۴۸و  ۵۱، ۸۹ب با ي، گلستان و فارس به ترتيخراسان رضو

ها را چک تيکه بل يمرد يکند، حتيکه ورود پرواز حجاج را اعالم م يخانم يهمه گرفته است، حت يا: صداهگروه استان -مهر  يخبرگزار
 يخود، اصاًل بغض ندارند، باران يگر به جايحجاج که د يهاستاده است، خانوادهيسالن انتظار فرودگاه ا يکه دم در ورود يا مأموريکند و يم

 .اندبه استقبال آمده يباران

شان را از اشک يهاچشم يزنند، فقط هرازگاهيترکانند، حرف نميک هفته گذشته را ميشان بغض در آغوش نمناک خانواده يکييکيان زائر
 .شوندينند و دوباره باران ميبيکنند تا مطمئن شوند که درست ميپاک م

د که دونفره يگويم يرزن با لهجه محلياست، پ يکيشان شان حالاند و همهش گرفتهيهاچد، اطرافش را بچهيپيدر سالن م يرزنيپ يصدا
ون در سالن فرودگاه يش يم و صدايجا منتظر بماننيد تا آمدن بابا هميگويش مياز دخترها يکياند و حاال شرمنده تنها برگشتنش است، رفته

 .اندن را آوردهيقط همکنند و انگار از محشر منا فيه ميشود، مويبه پا م يامتيکنند و قيه ميچد، مويپيم

 دينفر رس ۴۶۵ها به هفت روز گذشت/ کشته

 يتيام تألم و تسليارت به همراه پين را سازمان حج و زيده است، اينفر رس ۴۶۵مهرماه به  ۹شنبه شدگان فاجعه منا تا صبح روز پنجآمار کشته
سوخته و داغدارمان ز به رهبر دلياهلل االعظم )عج( و نةيت به ساحت مقدس حضرت بقيام آمده است: با عرض تسلين پيدر ا .اعالم کرد
باختگان فاجعه غمبار منا، ازآنجاکه باگذشت جان يتمام يهاران و خانوادهيف و بزرگ ايشگاه ملت شريو به پ ياخامنه يالعظماهللتيحضرت آ

مکه، جده و طائف و مناطق  يدر شهرها يها و مراکز درمانتانمارسيب يتمام يروزوقفه و شبانهيب يبار و جستجون واقعه تأسفيهفت روز از ا
له تعداد يوسنيق بديعم يشده است، باکمال تأثر و تألمن حادثه دردناک کاماًل مشخص و اعالمين ايت مصدومان و مجروحيمنا و عرفات، وضع

 .شودينفر اعالم م۴۶۵را عزادار نمودند  يو ملتده يکه در حال احرام و انجام مناسک حج در منا به آسمان پر کش يرانيز ايحجاج عز

شدگان مربوط به هر استان تعداد و آمار کشته يبه اسام يل در دسترسيمنظور تسهارت بهيمرتبط با حج و ز يان مسئوالن استانين ميدر ا
 .ان را اعالم کردند يقربان
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 ن و عربستان/ اقدامات وزارت ارتباطاتراين ايب يک ارتباطيش ترافيافزا
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ت اهلل الحرام، توسط يرفاه حال حجاج ب يبرا يژه ايقدامات ووقوع حادثه دردناک منا ا ياطالعات اعالم کرد: در پ يوزارت ارتباطات و فناور
  .ن وزارت خانه انجام شديا

اطالعات  يت اهلل الحرام، وزارت ارتباطات و فناوريوقوع حادثه دردناک منا و به منظور رفاه حال حجاج ب ي، در پمهر يخبرگزاربه گزارش  
 ن واقعه اسفبار در نظر گرفت.يدگان ايحادثه د يبرا يژه ايودات يتمه

ن خصوص گفت:با يرساخت درايچ شرکت ارتباطات زيات سوئيعمل يت شبکه و مهندسيريمد يرکل کنترل و هماهنگيپور، مد يمهندس معدن
دو صفر به مقصد  يک خروجيکه حجم تراف ياهش رو به رو شد به گونيران و عربستان با افزاين ايب يک تلفنين حادثه ناگوار ترافيتوجه به ا

 . ديقه رسيدق ۶۵۴۸۸۱و  ۷۲۷۴۶۵ب به يبه ترت يش چهار برابريد قربان( و سوم مهر با افزايدوم مهر )ع يکشور عربستان در روزها

همراه کشور  ياپراتورها يرساخت و همکاريژه در شرکت ارتباطات زيو يته هايل کميالزم و تشک يها ينيش بيادامه داد: با توجه به پ يو
کشور  يارتباط يت هايظرف يها به مقصد عربستان با استفاده از تمامدرخواست ين سطح، تماميت ارتباطات در باالتريفيک يداريحفظ پا يبرا

 .ت برقرار شدين الملل با موفقيب ير هايمس يهاتيو ظرف

شرکت ارتباطات  يرساخت در خصوص راهکارهايشرکت ارتباطات زچ يات سوئيعمل يت شبکه و مهندسيريمد يرکل کنترل و هماهنگيمد
خود را  يتيم و ترانزيمستق يت هاين شرکت ظرفيگذشته ا  يام گفت: امسال همانند سال هاين ايل ارتباط زائران در ايتسه يرساخت برايز

ش داد و همزمان يشرکت افزا ۱۰را به  يتيترانز يم، شمار اپراتورهايمستق يرهايو عالوه بر مس  ش داديکشور عربستان افزا يبا اپراتورها
 .ژه قرار گرفته استيش ويز تحت کنترل و پاين يتيترانز يهات ارتباطات شرکتيفيک

 ۲در حدود  (ACT) درصد ثبت شد و متوسط زمان مکالمات ۴۵ک صادره يتراف ASR نهيشيانجام شده ب يسنجکين براساس ترافيهمچن
 .قه بوده استيدق

از  يرانيک حجاج اين ترافيشتريرساخت، افزود: بيچ شرکت ارتباطات زيات سوئيعمل يت شبکه و مهندسيريمد ينترل و هماهنگرکل کيمد
 درصد، شبکه تلفن ۲۱رانسل يدهد و پس از آن شبکه ايل ميک را تشکيدرصد کل تراف ۵۸ق شبکه تلفن همراه اول بوده است که حدود يطر

 .اندک حجاج را به خود اختصاص دادهيدرصد تراف ۳ز يا نيتل و تاليرا يه اپراتورهادرصد و شبک ۱۸ها ثابت استان

 يبرا يژه ايالت ويک تسهين حادثه، هر ير در ايط و دغدغه هموطنان درگيتلفن همراه هم، با درک درست شرا يگر، اپراتورهاياز طرف د
 .حجاج در نظر گرفتند
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حجاج به  ي، وصل شد و سقف مبلغ استفاده از تلفن همراه برايقطع شده حجاج بابت بده يدائمه خطوط ين اساس، توسط همراه اول، کليبر ا
شود مبلغ استفاده از خط خود را در  ياز حجاج درخواست م يامکين صورت که با ارسال پيافت. بديش يهزار تومان افزا ۵۰۰ون و يليک مي

که مبلغ سقف را اعالم نکنند، سقف استفاده  ياعالم کنند. حجاج« ار تومانهز ۵۰۰ون و يليک مي»و « ونيليک مي»، «هزار ۵۰۰»سه سطح 
 .خواهد بود ين پرداخت عادياز تلفن همراهشان همان مبلغ تضم

 .شود يآنان، ارسال م يصورت حساب برا يامک اطالع رسانيت کارکرد، هر روز پين وضعياطالع از آخر ين برايهمچن

 ينده مستقر در بعثه به حجاج خدمت رسانيق دو نمايز از طرينه گفت: اپراتوردوم نين زميز در ايتور دوم ناپرا ير روابط عموميمد يگيم بيکر
کند و  يه مين را بالدرنگ ارايگزيم کارت جايا به سرقت رفته باشد همانجا سيسوخته، مفقود  يليبه هر دل يم کارت مشترکيکند و اگر س يم

 .شود يم يريگيرانسل در عربستان پيندگان ايتوسط نما، يهرگونه مشکل حجاج در حوزه ارتباط

ش يبه علت افزا يعرب يل ارتباط حجاج خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اختالل اپراتورهاين اپراتور جهت تسهين حال از راهکار ايدر ع يو
تا به حجاج يس ديه سرويتور فعال در عربستان ارااپرا ۳در نظر گرفته شد و در توافق با هر  يبا ثبات تر يحجم مکالمات، راهکار ارتباط

 .شد ياتيعمل

 يهم صورت م يريگيعربستان اعالم و جهت رفع مشکالت از آنها پ يممکن اختالالت به اپراتورها ياپراتور دوم افزود: تاجا ير روابط عموميمد
 .رديگ

 ه داده است.ين نرخ تعرفه حج را اراين تريياعالم کرد پان حج تمتع يريژه به زايکارت وميه سيز با ارايتل نينکه شرکت رايضمن ا
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 ارت عنوان کرد؛يس سازمان حج و زيرئ

 ت انتقال جان باختگان و مجروحان فاجعه مناين وضعيح آخريتشر

 

 

 ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۴مهر  ۱۰جمعه  - 2929751خبر:  ٔ  شناسه

 
كه از  يت انتقال اجساد جان باختگان فاجعه منا، از مردم خواست به آمار و اخبارين وضعيح آخريرئيس سازمان حج و زيارت، ضمن تشر

  .شود، اعتمادكنند يمنتشر م يرسانه مل

و  يها نظير دستگير يدر گفتگوي مطبوعاتي در مكه مكرمه به برخي اخبار و گمانه زن يندس سعيد اوحد، مهمهر يخبرگزاربه گزارش 
شود اشاره و خاطرنشان كرد: اخبار با شفافيت كامل از طريق  يمجهول الهويه منتشر م يو سايت ها ياجتماع يربايش زائران كه در شبكه ها

 .رسد يبه اطالع مردم م يرسانه مل

اشاره كرد و افزود: اميدواريم روند كند انتقال پيكرجان باختگان فاجعه منا به ميهن اسالمي  يير رفتار و گفتمان مسئوالن سعودبه تغي يو
 .گردد ينزديک انتقال پيكرها عمل يتغيير يافته و سرعت بيشتري پيدا كند و در روزها

صورت خواهد گرفت و همه در تالش هستند  يساد به جده اطالع رسانو انتقال اج يادامه داد: در خصوص تكميل شدن فرآيند قانون ياوحد
 .سختي را گذرانده اند، بكاهند يكه از آالم مردم شريف كشورمان كه روزها

آنها انجام نشده باشد با  ياگر تشخيص هويت يدارند حت يكه كارت شناساي يرئيس سازمان حج و زيارت تصريح كرد: اجساد جان باختگان
 .ايراني تشريفات قانوني انجام و به كشور منتقل خواهد شد و مراحل تشخيص هويت در ايران تكميل و نهايي مي شودد طرف ييتا

حادثه منا سامان پيدا كرده است، گفت: اكثر زائران از مراكز درماني مرخص شدند و تالش  يبا تاكيد بر اينكه وضعيت مجروحان ايران ياوحد
 .شرايط انتقال دوازده زائر مصدوم حادثه منا را كه همچنان تحت درمان هستند به ايران فراهم كنيم مي كنيم با نظارت مركز پزشكي
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 ت هالل احمر عنوان کرد؛يس جمعيرئ

 يبزرگ امداد يات هايد عمليها در فاجعه منا/کل يسعود يضعف فرمانده

 
 

 ۱۲:۰۲ - ۱۳۹۴مهر  ۱۰جمعه  - 2929775خبر:  ٔ  شناسه

 

با تجربه در حج،  يروهايشتر از نيد بر لزوم استفاده بيمارستان مکه مکرمه ضمن تاکين بيران و مسئوليت هالل احمر در جمع مديس جمعيرئ
  .ثه منا دانستچون حاد يبزرگ يات هايد حل مشکالت عمليآموزش را کل

ر بهداشت گفت: کامال مشخص است يد خود از محل حادثه همراه با وزيبا اشاره به بازد يائير محسن ضيداميبه گزارش خبرگزار مهر، دکتر س
 .از وقوع حوادث مشابه خواهد بود ييز اجرا شود، درصدبااليبعد ن يط بخواهد در سالهاين شراياگر ا

ک يجاد يخاص خود بخود بستر ا ييط آب و هوايک زمان مشخص و با هدف انجام کار مشترک با شراي، در اديت زيک جمعيادامه داد:  يو
 .بحران خواهد بود

زات و امکانات يها از نظر تجه يات حادثه منا را مشخص دانست و افزود: هر چند سعوديدر عمل يت هالل احمر ضعف فرماندهيس جمعيرئ
 .واحد ندارند يدانيت کالن ميريمد يوادثن حيمجهز هستند، اما ظاهرا در چن

 يکه دولت سعود يند حج اشاره کرد و گفت: نکته مهميعربستان در فرآ يرساخت هايش و بهبود زيبه مقاالت ارائه شده در خصوص افزا يو
 .يدانيم يت صحنه و فرماندهيريآموزش ها و مد يعنياست،  يت نرم افزارياز آن غافل شده ظرف

کار کشته و  يروهايد از نيشود بلکه با يجاد نمينه و پول ايبا هز يانسان يرويخواهد، ن يم يانسان يرويات ها نينوع عمل نيگفت: ا يائيض
 .ا آموزش داديت کرد يد تربيست بايمسلط استفاده کرد، اگر هم ن

 .ت کننديريت که بتوانند مدشتر از آن اسيها ب يجاد شده در بحث حج توسط سعوديا يت هاياز ظرف ياريخاطرنشان کرد: بس يو

نگونه ينکه ايکند، اعالم ا ييرايکند از آنان پذ يدهد و قبول م يزا مين تعداد از زائر ويبه ا يکشور يت هالل احمر افزود: وقتيس جمعيرئ
 .ستيرفته نيا قضا و قدر بوده قطعا پذياتفاقات خارج از کنترل و 

 . شود يدگيد رسين موضوع بايبه ا ين الملليو ب ياسالم ين کشورهايفت: در مناسبات ب، گين حادثه از منظر علميا يابيبا ارز يائيض

 يد همواره آمادگيهالل احمر با يروهايار هالل احمر است اشاره کرده و افزود: نياز کار در حوزه اخت ين نکته که در حج تنها قسمتيبه ا يو
 .مشابه داشته باشند يوهايمواجهه با سنار يالزم را برا
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 يد به دستگاه هايمشخص با يدر قالب ها يشنهاداتين گزارشات پيز پرداخت و گفت: در اين خصوص نيم گزارشات الزم در ايبه تنظ يائيض
 .ربط داده شود يذ

و است  يکاوريات و رين عمليسک، حيا همان کاهش ريسه فاز قبل از حادثه  يدارا يبه مراحل حادثه اشاره کرد و گفت: هر حادثه ا يو
 .توان انجام داد يتر م يفيشتر و کيب يسک را تنها با آموزش هايکاهش ر

زند  ينجا حرف اول را ميآموزش مواجهه با بحران و خطرات حضور در اجتماعات را کاهش دهنده تلفات دانست و افزود: تجربه در ا يائيض
 .وف الرحمن استيعاشقانه به ضارت هالل احمر خدمت خالصانه و يحج و ز يد کرد : هدف مرکز پزشکيتاک ي.و

 يبا تجربه حت يروهايبعد ن يمحرم بودند، گفت: در سال ها يدرصد از کادر پزشک ۳۰نکه امسال تنها يت هالل احمر با اشاره به ايس جمعيرئ
 .شتر باشندين هم بياز ا

هر چند حضور  :جد الحرام را هم نداشته اند، گفتپس از حادثه فرصت رفتن به مس ياز پزشکان و کادر درمان يادينکه تعداد زيان ايبا ب يو
ت نقل شده از امام جعفر صادق )ع( خدمت يد برابر روايباور کن يه اش ارزش دارد وليقه و ثانيهر ساعت و دق يدر مسجد الحرام و مسجدالنب

 .ستين کم از حضور در مسجد الحرام نيمارستان به زائريشما در ب

ت يقابل يستيبا يات واقدام شما ميدارد گفت: هر عمل يارياست و اجر بس ينکه خدمت شما، خدمت بزرگياان با اشاره به يدر پا يائيض
 .ندگان را داشته باشديد علم به جهت انتقال به آي، انتشار و توليمستندساز
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 حج يت هالل احمر از کادر پزشکيس جمعير رئيتقد

 

 

 ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۴مهر  ۱۰جمعه  - 2929780خبر:  ٔ  شناسه

 

  

  .ر کرديتقد يدر ارائه خدمات درمان به زائران حرم امن اله ۹۴حج  يکادر پزشک ياز تمام ينامه ا يت هالل احمر، طيس جمعيرئ

ت هالل احمر در مکه و يجمع يمارستان هايپرسنل شاغل در ب يکه به تمام يائير محسن ضيد امي، در نامه دکتر سمهر يخبرگزاربه گزارش 
 :نه ابالغ شد، آمده استيمد

ثار و گذشتتان را يت ايدم و روايرا شن ۱۳۹۴جانباختگان حادثه منا در حج تمتع  ينصرنيهل من ناصر  يتان در پاسخ به ندايبيداستان غر»
 .شاهد بودم

ن يزمان شد و برگ زريب امام زمان )عج(و ملت عزينا يزان، در تنگناها و فشارها و کمبودها موجب خشنوديت شما عزيخوشحالم که فعال
 .افزود ين الملليو ب يران در سطح مليا ياسالم يت هالل احمر جمهوريبر افتخارات جمع يگريد

نه؛ و مشاعر مقدسه يمکه، مد يمارستانهايا در مسجد الحرام، چه در فاجعه منا، و چه در ب  زان چه در حادثه سقوطيارج نهادن به کار شما عز
اد ين اقدام به عنوان جهاد در راه خدا يزمان از ايد و رهبر عزيشد” عا يا الناس جمياها فکأنما أحيو من أح” يه نورانين بس که مصداق ايهم

 .فرمودند

شه يز و بزرگوار که برگرفته از اندين عزين سالمت زائريان در تأميدانم که از تالش و کوشش وافر و اهتمام شما گرام يواجب مز يلذا برخود ن
همانان يکه همانا خدمت به م ير مقدس و انسانين مسيق ادامه ايشگاه خداوند متعال توفيشماست تشکر نموده و از پ يو اله يبلند انسان يها
 .مياست را مسئلت نما يتعاليژه باريو

 «.تان آرزومندمين برايرب العرش العالم  ض از خوان کرميپر ف يافتيمشکور و ض ييمقبول و سع يحج يتعالياز خداوند بار
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 :يجانشين سرپرست حجاج ايران

 به زائران بيت اهلل الحرام با قوت ادامه يابد يخدمت رسان

 
 

 ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۴مهر  ۱۰جمعه  - 2929807خبر:  ٔ  شناسه

 
  .به زائران بيت اهلل الحرام با قوت ادامه يابد يگفت: خدمت رسان يجانشين سرپرست حجاج ايران

و  يدر مراسم جشن عيد غدير و در جمع كاركنان بعثه مقام معظم رهبر يبوشهر ي، آيت اهلل سيدهاشم حسينمهر يخبرگزاربه گزارش 
و ملت بزرگ ايران به ويژه زائران بيت  يسازمان حج و زيارت با تبريک عيداهلل االكبر، عيد غدير را به پيشگاه امام زمان )عج(، مقام معظم رهبر

 .شود ينشان ساخت: خدمتگزاري به زائران سرزمين وحي سعادتي بزرگ است كه نصيب انسان ماهلل الحرام تبريك گفت و خاطر 

صادقانه اعضاي بعثه مقام معظم رهبري و سازمان حج و زيارت در خدمتگزاري به ضيوف الرحمان تقدير كرد و خطاب به  ياز تالش ها يو
از نزديك شاهد بودم و به يقين اين مجاهدت ها در نزد خداوند متعال بي آنان اظهار داشت: تالش و فداكاري شما را در حوادث پيش آمده 

 .اجر نخواهد بود

، علو درجات براي جانباختگان حادثه منا و مسجدالحرام و صبر جميل را براي بازماندگان از خداوند مسئلت يجانشين سرپرست حجاج ايران
 .رام تا پايان موسم حج با قوت ادامه يابدبايد خدمت رساني به زائران بيت اهلل الح :نمود و افزود
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 :رعامل سازمان بهشت زهرا)س( خبر داديمد

 تابوت از تهران به عربستان ۴۵۰ارسال  يبرا يآمادگ

 

 

 ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۴مهر  ۱۰ه جمع - 2929815خبر:  ٔ  شناسه

 
  .به کشور عربستان را دارد ين الملليتابوت استاندارد ب ۴۵۰ت ارسال ين سازمان ظرفيرعامل سازمان بهشت زهرا)س( گفت: ايمد

با بازماندگان و داغداران  يجهت همدرد ير صدصد د ينکه سازمان بهشت زهرا)س( آمادگيان ايبا ب ي، اکبر توکلمهر يخبرگزاربه گزارش 
که ساکن شهر  يمطهر افراد يکرهايانجام شده، پ يها ين هماهنگيو آخر يجان باختگان منا را دارد، گفت: بنابر فرموده مقام معظم رهبر

 .بهشت زهرا)س( دفن خواهد شد يشهدا ۵۰تهران هستند در قطعه 

تابوت به کشور  ۴۵۰ت ارسال يدر حال ارسال به عربستان است، خاطر نشان کرد: بهشت زهرا)س( ظرفز يحجاج ن ينکه تابوت هايان ايبا ب يو
ن در يع خواهند شد. اييکه شهدا وارد تهران شوند، روز بعد تش يانجام شده با استاندار تهران هر زمان يعربستان را دارد. طبق صحبت ها

 بوده که در حال ارسال هستند. ين المللياستاندارد ب طيست که تابوت ها استاندارد و مطابق با شرايحال

 يکشور است، اظهار کرد: در صورت يگر شهرهايق سازمان بهشت زهرا)س( به ديرعامل سازمان بهشت زهرا)س( درباره انتقال شهدا از طريمد
قاط کشور در اسرع وقت انتقال داده تا به ن يمنا را به اقص يبهشت زهرا)س( شهدا يان درخواست کنند، ناوگان حمل متوفيکه خانواده متوف

 شان بازگردند.يآغوش خانواده ها

ناوگان حمل  يز گفت: سازمان بهشت زهرا)س( تماميکشور ن يانتقال اجساد به استان ها و شهرستان ها يدر خصوص آمبوالنس ها يتوکل
د يزان درخواست ها دارد اما تاکيبه م ين موضوع بستگيست، اما ااعزام به تهران و شهرستان ها در حال آماده باش قرار داده ا يرا برا يمتوف

ما به شهرها انتقال يق هواپياز شهدا از طر يست که بخشين در حاليرد. ايپذ ين زمان ممکن انجام ميها در کوتاه تر يس دهيکنم سرو يم
 ابند.ي يم
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 ر خارجه عربستان؛يک عراقچى با وزيپلماتيمشاجره د

 ميار: درس گرفتهيرد/الجبيت حادثه منا را بپذين مسئول: عربستايعراقچ

 

 

 ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۴مهر  ۱۰جمعه  - 2929864خبر:  ٔ  شناسه

 
 ياسيران به دنبال سياسى شدن واقعه منا، گفت: ايجه عربستان مبنى بر سر خارير امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعاى وزيمعاون وز

ما، يبه گزارش خبرگزارى مهر به نقل از صدا و س  .ن حادثه را خواستار استيت در ايو شفاف يريپذتيست؛ بلکه مسئولين حادثه نيکردن ا
 .دار کردنديگر ديکديسازمان ملل با  يه مجمع عموميدر حاش ياسالم يها يران امور خارجه عضو سازمان همکاريوز

آن صورت  يت اسالمير هوييو تالش در تغ يدر حمله به مسجداالقص يستيونيم صهيز رژيآمکين نشست با هدف اعتراض به اقدامات تحريا
 .صادر شدن يت از فلسطيدر حما ياسالم يهايعضو سازمان همکار يران خارجه کشورهايوز ن قطعنامهين نشست همچنيدر ا .گرفت

ن نشست برعهده داشت، در واکنش به سخنان يرا در ا يرانيئت اياست هيوزارت امور خارجه کشورمان که ر يالمللنيو امور ب يمعاون حقوق
ر امور يت به جهان اسالم خطاب به وزيشدن حادثه مکه انتقاد کرده بود، ضمن ابراز تسل ياسين جلسه از سير خارجه عربستان که در ايوز

د عباس يس .اندبوده يرانينفر از آنها ا ۴۶۴آور جان هزاران نفر از حجاج از دست رفته است که ن حادثه تاسفيجه عربستان گفت: در اخار
در مورد  يهمچنان مفقود هستند و اطالعات يرانينفر از حجاج ا ۲۰۰ک به ين حادثه، نزديعراقچى افزود: پس از گذشت هشت روز از ا

 .کشته شده باشند يرود که همگيشان قرار نگرفته است و متاسفانه احتمال ميهاار خانوادهيتسرنوشت آنها در اخ

ن يت کامل در مورد ايو شفاف يريپذتيست، بلکه مسئولين حادثه نبوده و نيکردن ا ياسيران به دنبال سيا ياسالم يد کرد: جمهوريتاک يو
ن يت خود و عمل به تبعات ايم عربستان با قبول مسئوليخواهمان گفت: ما مىر امور خارجه کشوريمعاون وز .حادثه را خواستار است

 نده اتخاذ کند.يدر آ ين حوادثياز تکرار چن يريجلوگ يت، اقدامات الزم را برايمسئول

 م/ قصورکنندگان مجازات خواهند شدير: از حادثه درس گرفته ايالجب

که قصور  يم و کسانيموضوع هست يق و بررسيت و تحقيشفاف يز در پياظهار داشت: ما ن ز در پاسخير امور خارجه عربستان نير وزيعادل الجب
 د.ياند، قطعا به مجازات خواهند رسکرده

در  يعين فجايرى از تکرار چنيجلوگ يبات الزم را برايم و همه ترتيان حادثه گرفتهيخود را از ا يهان مقام سعودى مدعى شد: ما درسيا
 گرفت مينده بکار خواهيآ

 

  



 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   185

 

 

 :يجانيالر

 بود يت اشتباه مقامات عربستانيريجه مديفاجعه منا نت
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ن يح کرد: بعد از ايصورت گرفت، تصر يت اشتباه مقامات عربستانيرينکه فاجعه منا در اثر مديان ايبا ب ياسالم يس مجلس شورايرئ -قم 
  .ط انجام ندادنديبهتر شدن شرا يبرا يها کار موثريحادثه سعود

د يت اهلل سيت آير خم با حضور در بيد غديدن عيت فرا رسظهر جمعه به مناسب يجانيالر يبه نقل از خانه ملت، عل مهر يخبرگزاربه گزارش 
ز منا و جان باختن يدار با اشاره به حادثه غم انگين ديس مجلس در ايرئ .دار و گفتگو کرديد ي، با ويبروجرد ييطباطبا يمحمدجواد علو

ز مقامات کشور کار يصورت گرفته و پس از آن ن يتانت اشتباه مقامات عربسيرين حادثه در اثر مدين حادثه گفت: متأسفانه ايدر ا يرانيحجاج ا
ز گفت: به طور حتم در يمن نيبا اشاره به تالش و اقدامات دولت عربستان در حمله به کشور  يو .ط انجام ندادنديبهتر شدن شرا يبرا يموثر

 .شوديد دولت عربستان نميعا يزين حمالت چيا

 کندمن نفوذ يتواند به يچ وجه نميعربستان به ه

ها نشان ل کرد، گفت: تجربه باريد همه مسلمانان را به عزا تبدينکه حادثه فاجعه بار منا عيان ايبا ب يت اهلل بروجردين آيدار همچنين ديدر ا
با  يو .رديگيتنها توسط خودشان صورت م يتيانجام شده و امور امن يها اهل کار نبوده و امور حج توسط کارگزاران خارجيداده که سعود

دولت عربستان اضافه  يبه کارشکن ياسيت کشور، افزود: متأسفانه مسائل سيريدر اداره و مد يتجربه و جوان بودن مقامات عربستانياشاره به ب
 .ها استکنند که توجه تمام عالم اسالم به آنيداشته و فکر م ينيک احساس خود کم بين کشور يتجربه ايشده و مقامات ب

زات و يبا اتکا به تجه يمن نفوذ کند گفت: مقامات عربستانيتواند به يچ وجه نمينکه عربستان به هيد بر ايه با تأکيعلمن استاد حوزه يا
ن يبا خانواده ا يثربيت اهلل يت مرحوم آيس قوه مقننه با حضور در بيرئ يجانين دکتر الريهمچن .کننديکار خود را دنبال م يخارج يروهاين

 .و گفتگو کرد داريعالم بزرگوار د

مجمع  يه قم و از اعضاياستاد حوزه علم ينيم اميت اهلل ابراهير خم با آيد غدين صبح امروز به مناسبت عيهمچن ياسالم يس مجلس شورايرئ
 .دار و درباره مسائل مختلف کشور گفتگو کرديص مصلحت نظام ديتشخ
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 :در گفتگو با مهر يمانيناصر ا

 کننديم يشرويم پييايخواهند/ کوتاه بيممصالحه با عربستان را  يبرخ
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قصد دارند  يب بزند و به نوعيران و عربستان آسيه روابط اخواهند موضوع فاجعه منا بين نميمسئول يگفت: برخ ياسيک کارشناس مسائل سي

  .ن حرفهاستيتر از ايها جديکه مشکل ما با سعود يها مصالحه کنند، در حاليبا سعود

ت اهلل الحرام در حادثه منا اظهار کرد: يحجاج ب حقوق يفايدولت در است يريگيپ يبا اشاره به چگونگ خبرنگار مهردر گفتگو با  يمانيناصر ا
ن يها معطوف به ا يريگيپ يک زمانيت است و ين وضعيمعطوف به عبور از ا يريگيپ يک زمانيکند، اما يم يريگيامروز دولت موضوع حج را پ

 يت، عذرخواهيرا موظف به انجام مسئول ين مسئله مسئوالن عربستانيدنبال شود تا ا ين الملليو ب يحقوق يکه موضوع از جنبه ها خواهد بود
ست؛ بلکه ين جهت نيکردن آن است در ا يکه امروز دولت و وزارت امورخارجه در حال ط يريافزود: مس يو کند. يريتدبيرش بيو پذ

 حل کنند. يمنطقه ا ين بحران را با تعامل هايدولتمردان قصد دارند ا

د به يبا يشود و حت يحقوق يريگياند، پکه دچار خسران شده يو ممالک ياسالم يق کشورهايز طرد ايح کرد: موضوع فاجعه منا بايتصر يمانيا
افراد  يکنم که برخ يخاطرنشان کرد: من احساس م ياسين کارشناس مسائل سيا ت شود.يه عربستان شکايت سازمان ملل عليامن يشورا

کنند؛ در  ها مصالحه  يقصد دارند با سعود يان و عربستان نشود و به نوعريب به روابط ايل دارند موضوع فاجعه منا باعث آسيمسئول تما
 ن حرفهاست.يتر از ا يجد يليکه مشکل ما با عربستان خ يحال

 

 ران بوديجه مسامحه با آل سعود، تندتر شدن برخورد آنها با اينت

ن يجه مسامحه با عربستان ايم، گفت: نتينگرفت يجه اياما نت ميمماشات کرد يليبا عربستان خ گذشته در رابطه يما در سالها نکهيان ايبا ب يو
خود را  يريد سوگين مسئله نشان دهنده آن است که بايدر منطقه تندتر شد. ا ياسالم يمانان جمهوريپران و هميبا ا که برخورد آنها شد

 م.يريبگ يالمللنيدر صحنه ب يه دولت سعوديعل يم و مواضع محکميعوض کن

م آنها يروبرو هستند. هر قدر ما کوتاه آمد ياسالم يبنام جمهور يم تا بفهمند که با چه قدرتيها را ملزم کن يد سعوديح کرد: بايتصر يمانيا
گفت: فاجعه  ياسيکارشناس مسائل س دربر نداشت. يجه اينت يز نشود وليآمانجام شد تا روابط ما تنش ياديز يک قدم جلو آمدند. تالش هاي

ن مسئله يدر ا يد کامال جدين به بعد بايم اما از اير داشتياخ يعربستان در سالها است که در مورد ييدر رابطه با تالش ها يانيمنا نقطه پا
 م.يرا انجام ده يسخت يها يريگم و موضعيکن يستادگيا
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 فاجعه منا پس از بازگشت حجاج ياز فراموش ينگران

ن کشور گفت: يدر ا يرانيل وجود حجاج ايح در مقابل عربستان به دليصر يريگر عدم موضعب ين مبنياز مسئول يبا اشاره به اعتقاد برخ يو
روز بعد که حجاج  ۲۰ا يانجام داد آ يه دولت سعوديد موضع تند عليدر عربستان نبا يرانيل حضور حجاج ايکه امروز معتقدند به دل يکسان

 واهند کرد؟.رانه تر خيگبه کشور بازگشتند، مواضع خود را سخت يرانيا

ز است و تنها يآمو مصالحه يرمنطقيه غيک توجيسخت در قبال عربستان  يعدم اتخاذ موضع يل براين دلياظهار کرد: به نظر من ارائه ا يمانيا
ه يلسخت و تند ع يريگبه موضع يازيگر نين موضوع فراموش شود و دينده که حجاج به کشور بازگشتند ايروز آ ۲۰ن هدف است که تا يبا ا

 عربستان نباشد.

دا کند؛ در يجامعه کاهش پ ياحساس يک مقدار فضايخواهند اتالف وقت شود تا  ين عده در واقع ميگفت: ا ياسين کارشناس مسائل سيا
 داد. انجام يقاطع يريگکرد و موضع يريگيپ ين مسئله را به صورت جديها به ا يسعود يياعتنايد موضوع فاجعه منا و بيکه امروز با يصورت
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 شود يتن از جانباختگان فاجعه منا به کشور منتقل م ۱۰۴کر يامشب پ
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تن از جان باختگان فاجعه منا به کشور  ۱۰۴پاک  يکرهاي، گفت: امشب پيعربستان يود با همتان جلسه خير بهداشت با اشاره به دوميوز
  .شود يمنتقل م

ن جلسه يما در خصوص دوميشبکه اول س ۱۹ساعت  يبا بخش خبر يدر ارتباط تلفن يد حسن هاشمي، دکتر سمهر يخبرگزاربه گزارش 
شبانه روز  ين مسئوالن بعثه مقام معظم رهبريارت و همچنير بهداشت عربستان گفت: همه دوستان در مکه مکرمه و ستاد حج و زيوز خود با

 ميالزم را انجام داد يها يريگيهستند که در حادثه منا رخ داد، ما هم پ يمشغول حل مشکالت

برگزار  ين حادثه ، در حاليت و ابراز تاسف مجدد آنان از ايتسل ضمن  يبستانن جلسه ما امروز بعدازظهر با حضور مقامات عريافزود: آخر يو
ن تعداد را به کشور منتقل يم به هميبتوان ان شاهلل فرداشب هم  تن از جان باختگان به کشور منتقل شودو  ۱۰۴کر يشد که مقرر شد امشب پ

 .ميکن

 يت کليده است اما هويب ديبدن شان آس ياز اعضا يصورت و بخش  ند وديد يب جديهم که آس يپاک افراد يکرهايادآور شد: پي يهاشم
ق دارد در يدق ييجهت شناسا شات زمان بر و حضور اقوام ياز به آزمايست و نيانها مشخص ن  يت شخصيبودنشان مشخص است و هو يرانيا

چند مجروح بد حال  :اند ، گفت يبستر  مارستانيز که در بين حادثه نيدر خصوص مصدومان ا يو .شود ينده به کشور منتقل ميآ يروزها
 .م کرديشان نخورد آنها را منتقل خواه يبه سالمت يکه لطمه ايم که در صورتيدار

ت يز نهاين يوجود خواهد داشت و مسئوالن عربستان يرانيا يکرها به کشور نظارت مسئوالن عاليمراحل انتقال پ ير بهداشت گفت: در تماميوز
که در  ينينه منوره و زائريکه در مد يانيرانيهزار نفر از ا ۳۵م که حدود يخواست ين حال از مسئوالن سعوديند داشت، در عرا خواه يهمکار

 .رنديمکه مکرمه همچنان مشغول انجام اعمال هستند، به طور کامل مورد مراقبت و احترام قرار گ

ن مسئوالن عربستان قول دادند ينه برود و همچنينده به مديد هفته آر بهداشت عربستان به بنده قول داين وزيان کرد: همچنيب يهاشم
ان اعمال شان به سالمت به کشور يشوند تا ان شاهلل با پا ييرند ، دلجويژه مورد توجه قرار گيبه طور و يرانيژه زائران ايبه و زائران  يتمام 

 .کرد يرزش و غفران الهن فاجعه اندوهناک طلب آميدرگذشتگان ا يان برايدر پا يو .بازگردند
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 زائر فاجعه منا؛ ۱۱۰ يبا همراه

 شود ير بهداشت فردا وارد تهران ميوز
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  .خانواده خود را در فاجعه منا از دست دادند از فرودگاه مهرآباد وارد کشور خواهد شد يکه اعضا يزائر ۱۱۰ت يدر معر بهداشت فردا يوز

ع يا، تسرت مصدومان حادثه اندوهناک منيبه و ضع يکه بامداد سه شنبه با هدف سرکش يد حسن هاشمي، دکتر سمهر يخبرگزاربه گزارش 
 ۱۱۰ت يبه مکه مکرمه رفته بود، فردا در مع يرانيئت ايکر جان باختگان به عنوان سرپرست هيع تر پيز انتقال سريدر درمان مجروحان و ن

 .خانواده خود را در فاجعه منا از دست دادند وارد کشور خواهد شد يکه اعضا يزائر

هالل  يئت پزشکيارت و هيمسئول بعثه مقام معظم رهبري، سازمان حج و ز يهمکار به مکه مکرمه با ياعزام يرانيئت اير بهداشت و هيوز
حاضر شدند که شمار  يحجاج ييادت از مصدومان حادثه منا، در جمع کاروان هايمکه و ع يمارستان هاياحمر در مکه ، ضمن حضور در ب

ع يبا آنان قول مساعد داده بودند که از تسر يو ضمن ابراز همدرد ن حادثه دلخراش از دست داده بودنديخانواده خود را در ا ياز اعضا ياديز
 .غ نکننديدر يچ کوششيپاک حجاج جان باخته از ه يکرهايدر انتقال پ

را  يجلسات ير بهداشت عربستان سعوديو وز ير بهداشت کشورمان در دو جلسه مجزا در جده با مقامت سعوديو وز يرانيئت اين هيهمچن
 ييکه امکان شناسا يز آن دسته از افراديشده و ن ييت آنها شناسايکه هو يکر جان باختگانياز جمله انتقال پ يت مواردينها برگزار کرده و در

تن جان  ۱۰۴کر پاک يز امشب پين اساس نيبر هم .بودن شان محرز شده است را به کشور فراهم کنند يرانيست اما ايق شان نيت دقيهو
نه يزم ين سفر با مقامات سعوديصورت گرفته در ا يها يزنيرود بر اساس تالش ها و را يد ميشود و ام ير مباختگان فاجعه منا وارد کشو

 .ز به کشور محقق شوديآتي ن يباختگان در روزها  ن تعداد از جانيهم يکر هايپ  انتقال

نه به انجام يدر مکه و مد يآت ير که در روزهاد ينير زائريسا ينه انجام ادامه اعمال حج را برايمتعهد شدند زم ين مقامات سعوديهمچن
 ت فراهم کنند.يت احترام و امنياعمال مشغول خواهند بود، در نها
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 :حقوق بشر ين الملليسازمان ب

 در عصر حاضر يت بشرين جنايحادثه منا قضا و قدر نبود/ زشت تر
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هولناک و  يتيل محکم و قاطع ثابت شده است که حادثه منا قضا و قدر نبوده است، بلکه جنايحقوق بشر اعالم کرد با دل ين الملليسازمان ب
  .کند يم يجار يشانيرعب آور بود که عرق شرم بر پ

ن يحقوق بشر افزود: حادثه منا نه تنها قضا و قدر نبوده بلکه زشت تر ين الملليرخانه سازمان بيبه نقل از النشره، دب مهر يخبرگزاربه گزارش 
نقاط  يکه از اقص يگناه يه حجاج بيام علت الحرام و در ماه حريت در بين جنايده است؛ چرا که اياست که انسان در عصر حاضر د يتيجنا

 آمده بودند، انجام گرفته است. ين وحيبه سرزم يضه الهيانجام فر يجهان برا

رانگر به وقوع يو يب است، چرا که زلزله ايار عجيد شده بسيعنوان کرد: سخن از افراد ناپد يه ايانيحقوق بشر با صدور ب ين الملليسازما ب
 شده اند. يکشته و زخم يجه آن افراديساده است که در نت يوار مفقود شوند، بلکه سخن از حادثه ار آيوسته تا افراد زين

وقوع  ياست که در پ ين در حاليده شده اند. اين صدها نفر چگونه و در کجا ناپديد که اين سوال را پرسيد ايه آمده است: بايانين بيدر ادامه ا
از جمله قضا و قدر خواندن  يرفتند بلکه با سخنانيت آن را نپذينه تنها مسئول يمنا، مقامات سعود د قربان درين قاجعه دردناک در روز عيا
 ه کنند.يخود را توج يتيکفا يدند بين اتفاق، کوشيا

 يتيکفا يب ت ويرين فاجعه در اثر سوء مديبودند. ا يرانيان اينفر از قربان ۴۶۴شدند که  ياست در فاجعه منا هزاران نفر کشته و زخم يگفتن
 سابقه بوده است. ير بيشود در ربع قرن اخ يوست و گفته ميمسئوالن حج عربستان به وقوع پ
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 :نوبخت در جمع خبرنگاران

 جانباختگان منا در دستور کار دولت قرار دارد يحقوق يريگيپ

 

 

 ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930236خبر:  ٔ  شناسه

 

  

 يريگيم، گفت: پيکنيبه داخل کشور فراهم م يرانيبازگشت حجاج ا يدات الزم را براينکه در حال حاضر تمهيان ايدولت با ب يسخنگو
  .لت قرار داردجانباختگان حادثه منا در دستور کار دو يحقوق

کرها را يکر جانباختگان حادثه منا، گفت: ما تاکنون انتقال پياز پ يه مراسم استقبال رسمي، محمدباقر نوبخت در حاشخبرنگار مهربه گزارش 
 .مياکار داشته را در دستور يرانيحضور حجاج ا يدات الزم براين فراهم کردن تمهيبه کشور و همچن

 م کرد.ين حادثه را دنبال خواهيا يحقوق يريگين حادثه، پيد کرد: در ادامه احقاق حقوق جانباختگان ايتاک يو
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 ان منا صورت گرفت؛يداشت قربانيبمنظور گرام

 ر و تونسيران در الجزايا ان منا در سفارتيادبود قربانيش دفتر يگشا

 

 

 ۱۰:۰۶ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930238خبر:  ٔ  شناسه

 
  .افتيش ير و تونس گشايران در الجزايا ياسالم يجمهور يهايندگيدر فاجعه منا در نما يرانيا يادبود شهدايدفتر 

اهلل،  ياد آن مهاجران اليداشت  يبه منظور گرام يادبودياجعه منا و جانباختن زائران خانه خدا، دفتر وقوع ف يمهر در پ يبه گزارش خبرگزرا
 .ران در تونس گشوده شديا ياسالم يخ هشتم و نهم مهرماه در سفارت جمهوريدر تار

ران با حضور يا ياسالم يان به جمهور، ارباب رسانه و عالقمنديتونس يتهايم، شخصيمق يهاپلماتين برنامه دهها تن از سفرا و ديدر ا
 .کردند يران ابراز همدرديملت ا  ان، دولت ويقربان يو خانواده ها يت به مقام معظم رهبريادداشت تسليمانه خود و نگارش يصم

 ريران در الجزايان حادثه منا در سفارت ايادبود قربانيش دفتر يگشا

ران در يا ياسالم يدر سفارت جمهور يادبوديت اهلل الحرام، دفتر يب يرانياز حجاج ا ين حادثه و کشته شدن تعدادين به مناسبت ايهمچن
 افت.يش ير گشايالجزا

با حضور در  يريالجزا يتهاياز سفرا، کارداران، مقامات و شخص ياريکشورمان مفتوح بود و بس يندگيمهرماه در نما ۹و  ۸ ين دفتر در روزهايا
 ت گفتند.يت و تعزيران تسليز را به دولت و ملت اين حادثه دلخراش و غم انگيا ادبود،يدفتر  يمحل سفارت و امضا

ن مناسک و لزوم بر عهده گرفتن يت خردمندانه ايريش ساالنه حج، بر ضرورت مديهما ين افراد با ابراز تاسف از ضعف ساماندهياز ا يبرخ
 د کردند.يمناسک حج تاکبرگزار کننده  ييزبان و مسئوالن اجرايت حادثه توسط دولت ميمسئول
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 ع جانباختگان منا از مقابل دانشگاه تهرانييمراسم تش يفردا؛ برگزار

 

 

 ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930309خبر:  ٔ  شناسه

 

  

  .ع خواهد شدييصبح از مقابل دانشگاه تهران، تش ۹:۳۰ک شــــنبــه، ساعت يباختگان فاجعه منا فردا، مطهر جان يکرهايپ

ر اهلل ديالّرحمان و مؤمناِن مهاجر الوفياز ض يريکث يجانباختن جمع ي؛ در پيغات اسالميتبل يهماهنگ ي، شورامهر يخبرگزاربه گزارش 
فراخوان و  ۀيکر جانباختگان، با صدور اطالعيع پييبر اعالم زمان مراسم تش يات دولت مبنيه يبت بار منا، پس از اعالم رسميمص ۀفاجع

صبح  ۹:۳۰ک شــــنبــه، از ساعت يدعوت کرد تا، فردا،  يران اسالميد پرور و سلحشور اي، از ملت داغدار و عزادار و مردم شهيدعوت عموم
دستان خود، با آه و اشک و ماتم  يمطهر جانباختگان فاجعه منا را بر رو يکر هاي، پر شور و گسترده خود پيگاه تهران، با حضور حماساز دانش

 .ع کنندييم تشيدار رب کريار حق و دين داغ گران و مملو از خشم آل سعود تا ديشکسته از ا يو قلوب

 :آورده استه ين اطالعيدر ا يغات اسالميتبل يهماهنگ يشورا

مختلف، جان باختند،  ياهلل از کشورهايالرحمان و مومناِن مهاجرال وفياز ض يريکه در آن جمع کث بار منا بتيدلخراش و مص يفاجعه
ه ين اطالعيان ايدر پا يغات اسالميتبل يهماهنگ يشورا .ل کرديد مسلمانان را به عزا تبديد آورده و عيبس بزرگ در جهان اسالم پد ياندوه

 يژه به مقام معظم رهبريو به و يران اسالميف و قدرشناس ايد پرور و سوگوار و عموم مردم شريت مجدد خود به ملت شهيخود، با اعالم تسل
ان عمر يجهان اسالم و زنگ پا يبرا يهولناک و فاجعه دلخراش را زنگ خطر ۀن حادثيداغدار و معزا؛ ا يخانواده ها يو تمام« يمدظله العال»

خواهد  يران ميم و قدرشناس ايم مزدور و مسلمان کش آل سعود دانسته و از عموم مردم فهيرژ يخطرناک برا يتند و سقوط يبيغاز سراشو آ
صبح از  ۹:۳۰مهر از ساعت  ۱۲کشنبه ين حادثه که فردا يکر جانباختگان ايع پييخود در مراسم تش يتا با حضور پررنگ، با شکوه و معنو

ل از يم و تجليش وحدت و اتحاد خود و تکرير استانها، ضمن نمايع جانباختگان در سايين مراسم تشياز خواهد شد، و همچندانشگاه تهران آغ
م آل يرژ يتيکفا يو ب يخود را از کوتاه يشان، خشم مقدس و انقالبيداغدار ا يبا خانواده ها يز و اعالم همدردين جانباختگان عزيگاه ايجا

 .اد زننديسعود فر

در  ۱۷:۳۰تا  ۱۵:۳۰از ساعت « يمدظله العال» يمقام معظم رهبر يداشت آن جانباختگان، از سويکشنبه، مراسم گرامين عصر فردا، يهمچن
ام، قم و همزمان يدر شهر خون و ق ()ره( حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )س ينيره( و همزمان در شبستان امام خم) ينينه امام خميحس

 .شود يمدر سراسر کشور برگزار 
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 افتنديجانباخته منا که به کشور انتقال ۱۰۴ ياسام

 

 

 ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930226خبر:  ٔ  شناسه

 

  .افت، اعالم کرديکر آنان صبح امروز به کشور انتقال يمنا را که پ زائر جان باخته حادثه ۱۰۴ يارت اساميسازمان حج و ز
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 قوه صورت گرفت؛ ۳با حضور سران 

 ن کاروان حجاج جانباخته در مناياز اول يمراسم استقبال رسم يبرگزار

 

 

 ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930129خبر:  ٔ  شناسه

 

  .قوه آغاز شد ۳در فاجعه منا صبح امروز با حضور سران  يرانين کاروان حجاج جان باخته اياستقبال از اول يمراسم رسم

جمهور، سيرئ ياالسالم حسن روحانحجاج جانباخته در فاجعه منا با حضور حجت ۱۰۴کر ياز پ ي، مراسم استقبال رسمخبرنگار مهربه گزارش 
صبح امروز در  يو لشگر يگر مقامات کشوريه و دييس قوه قضايرئ يجانيالر يصادق آمل ت اهللي، آياسالم يس مجلس شورايرئ يجانيالر يعل

 فرودگاه مهرآباد آغاز شد.

ن يالددادستان کل کشور، حسام يسياالسالم رئازدهم، حجتينه يکاب ي، اعضايمقام معظم رهبرس دفتر يرئ يگانياالسالم گلپان حجتيهمچن
 ين هاشميد حسيج، سيفرمانده بس ي، سردار نقديس جمهور، محمد هاشميرئ يس جمهور، محمدرضا صادق مشاور رسانه ايآشنا مشاور رئ

ن مراسم يهستند که در ا ييهاتياز جمله شخص ياسالم يان مجلس شوراندگياز نما يشهر و جمع يشورا ياز اعضا ياستاندار تهران، جمع
  ش وارد تهران شد.يپ يران در حادثه منا ساعتين کاروان از حجاج جانباخته اياول حضور دارند.

 يدر روزها ق دارد،يدق ييشات زمانبر و حضور اقوام جهت شناساياز به آزمايست و نيآنها مشخص ن يت شخصيکه هو يپاک حجاج يکرهايپ
 شود.يصبح در سراسر کشور برگزار م ۱۰ع حجاج فردا ساعت ييمراسم تش نده به کشور منتقل خواهند شد.يآ

 م گذاشت.يزانم نخواهين مراسم گفت: از خون عزيدر ا يحجت االسالم روحان

ک است اما هر جا يپلماتيو ادب و زبان د يدرن حادثه زبان براياب افزود: زبان دولت در ايقت يته حقيکم يريد بر ضرورت شکل گيبا تاک يو
 مشخص شود. ن فاجعهيقت در ايد حقيم، بايکن يالزم باشد از زبان اقتدار استفاده م

 ر کرد.ين فاجعه تقديدرباره ا يان مقتدرانه رهبريت و بياز سخنانش از درا يگريس جمهور در بخش ديرئ
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 :کر حجاجيدر مراسم استقبال از پ يروحان

 مييگويم/ الزم شود با زبان اقتدار سخن ميگذريزانمان نميون عزاز خ

 

 

 ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930175خبر:  ٔ  شناسه

 

 يپلماسيم، گفت: تاکنون با زبان ادب، احترام و ديگذر ين رفته اند نميه در فاجعه منا از بزانمان کينکه از خون عزيد بر ايس جمهور با تاکيرئ
  .ميکن يز استفاده ميم و اگر الزم باشد از زبان اقتدار نيسخن گفته ا

ن اقدام ما يران در حادثه منا گفت: اولياز حجاج جان باخته ا يدر مراسم استقبال رسم ي، حجت االسالم حسن روحانخبرنگار مهربه گزارش 
ن حادثه يدر ا يد مشخص شود که چه افراديافزود: با يو .ن حادثه انجام شوديد در قبال ايبا يگرياجساد مطهر بود و اقدامات د ييشناسا

نکه تاکنون يان ايبا ب يروحان م گذشت.يزانمان نخواهين عزر داشته اند ما از خوين تقصياز مامور يمقصر بوده اند و اگر ثابت شود که عده ا
ز يران از زبان اقتدار نياستفاده شد و اگر الزم باشد ا يپلماسيکه الزم بود از د يي، عواطف و ادب بود، گفت: در جاهايزبان ما، زبان برادر

 يعربستان، سازمان ها يز برايبزرگ ن ين فاجعه آزمونيفت ادولت و ملت دانست و گ يبزرگ برا يفاجعه منا را آزمون يو استفاده خواهد کرد.
 است. ياسالم يو کشورها ين الملليب

وست که در ين حادثه چه به وقوع پيد بدانند که در ايبا ياسالم ياب گفت: همه کشورهايقت يته حقيل کميد بر ضرورت تشکيبا تاک يروحان
در  يارت و بعثه مقام معظم رهبرير بهداشت، سازمان حج و زيوز ياز تالشها ين قدردانضم يو ن حادثه ها تکرار نشود.يز اينده نيآ يسالها

ر يوز ين از تالشهايکنم، همچن يدر سازمان ملل داشته اند تشکر م يريگيپ ير امور خارجه که تالشهاين حادثه گفت: به خصوص از وزيا
 ز سپاسگزارم.يسه قوه ن ين روسايکشور و همچن

ادامه  يو شان.يانات مقتدرانه ايت و بيکنم به خاطر درا يم يرهبر معظم انقالب تشکر و قدردان يژه از تالشهايکرد: به و ديس جمهور تاکيرئ
قت آن روشن ير حادثه خواهد بود تا حقيگيم. دولت همچنان پيرا در کشور شاهد بود يستادگيو ا ين حادثه، ما اتحاد، همبستگيداد: در ا

 ياالسالم حسن روحاننفر از حجاج جانباخته در فاجعه منا با حضور حجت ۱۰۴کر ياز پ يستقبال رسممراسم ا است يگفتن شود.
 يگانيگلپا يه، حجه االسالم محمدييس قوه قضايرئ يجانيالر يصادق آمل ت اهللي، آياسالم يس مجلس شورايرئ يجانيالر يجمهور، علسيرئ
 صبح امروز در فرودگاه مهرآباد انجام شد. يو لشگر يگر مقامات کشوريو د يس دفتر مقام معظم رهبريرئ

س جمهور، محمدرضا صادق مشاور ين آشنا مشاور رئيالددادستان کل کشور، حسام يسياالسالم رئازدهم، حجتينه يکاب ين اعضايهمچن
شهر و  يشورا ياز اعضا ياستاندار تهران، جمع ين هاشميد حسيج، سيفرمانده بس ي، سردار نقديس جمهور، محمد هاشميرئ يرسانه ا

ن کاروان از حجاج جانباخته ياول ن مراسم حضور دارند.يهستند که در ا ييهاتياز جمله شخص ياسالم يندگان مجلس شوراياز نما يجمع
بر و شات زمانياز به آزمايست و نيآنها مشخص ن يت شخصيکه هو يپاک حجاج يکرهايپ  ش وارد تهران شد.يپ يران در حادثه منا ساعتيا

صبح در تهران و  ۱۰ع حجاج فردا ساعت ييمراسم تش نده به کشور منتقل خواهند شد.يآ يق دارد، در روزهايدق ييحضور اقوام جهت شناسا
 شود.يسراسر کشور برگزار م
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 به مهر خبر داد؛ ياوحد

 شونديم ييدرصد در مکه شناسا۹۰گر/يزائرجانباخته د۳۸ت يهو ييشناسا

 

 

 ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930170خبر:  ٔ  شناسه

 

  

ار ما يکه در اخت يديجد عکس ۲۵۰۰گرازمفقودان حادثه منا خبر داد و گفت: بر اساسينفرد ۳۸ ييارت از شناسايس سازمان حج و زيرئ
  .خواهند شد ييه در مکه شناسايالهوباخته مجهولدرصد زائران جان ۹۰ش از يشده بگذاشته 

ن است که هر چه يباختگان حادثه منا به کشور افزود: تمام تالشمان انفر از جان ۱۰۴با اشاره به انتقال  خبرنگار مهردر گفتگو با  يد اوحديسع
هزار  ۴ن يزمانبر است و از ب يکم يفات قانونيو انجام تشر ييم، اما شناساين حادثه را به کشور منتقل کنيباختگان اکر جانيم پيتوانعتر بيسر
 م که کار ما را سخت کرده است.يرا انجام ده يين شناسايد ايجسد، با ۵۰۰و 

م يم امروز بتوانيدواريشود، گفت: اميانجام م يشتريامات با سرعت بها در حال حاضر بهتر شده و اقدينکه البته هماهنگيبا اشاره به ا يو
 م.يکن ييد شناسايجد يهاار ما گذاشتند، در سردخانهيروز در اختيگر که ديعکس د ۵۰۰هزار و  ۲ق يباختگان را از طرن جانياز ا يتعداد

ک بخش از کار ياند، گفت: شده ييشناسا يه به صورت قطعيالهوباختگان مجهولنفر از جان ۳۸نکه يد بر ايارت با تاکيس سازمان حج و زيرئ
درصد زائران  ۹۰ش از يم بيکنم بتوانين اساس فکر ميشود و بر ايانجام م يق مراجعه حضوريگر از طريق عکس و بخش دياز طر ييشناسا

م يتوانياند، مهمراه داشته ييزائران ما کارت شناسادرصد  ۹۰ش از ينکه بيگفت: با توجه به ا يو م.يکن ييه را شناسايالهوباخته مجهولجان
که با وزارت بهداشت  يشوند، بر اساس تفاهميز که با مشکل مواجه مين يک تعداديم و يآنها را انجام ده يياقدامات مربوط به شناسا
 شوند.يبه تهران منتقل م ييشناسا يعربستان منعقد شده برا

که ممکن است به ما کمک کند، انتقال  يگريو هر آثار د ياز عمل جراح يا نشانيکه از چهره و  يتح کرد: بر اساس اطالعايتصر ياوحد
تشان را يهو DNAش يق آزمايمانده را از طريشود و سپس تعداد اندک باقيت آنها مشخص نشده به تهران انجام ميکه هو يباختگانجان

ت يهو يين پس شناساينفر اعالم شده است که از ا ۴۶۵باختگان همان جان ييو نها يد کرد: آمار قطعيتاک يو م.يکنيمشخص م
 باختگان انجام خواهد شد.جان

نفر مجروح  ۱۲مکه اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر  يهامارستانيشده در ب يارت به تعداد مجروحان بستريس سازمان حج و زيرئ
نفر خواهد بود که  ۷تا  ۶ما  يين اساس آمار نهاياز آنها به کشور اعزام خواهند شد و بر ا امروز چند نفر يم که طيها دارمارستانيدر ب يبستر

نه هستند و يزائر در مد ۷۰۰هزار و  ۱۳درصد زائران از مکه خبر داد و گفت: در حال حاضر  ۴۵ه ياز تخل ياوحد شتر دارند.يب يدگياز به رسين
 ند.ران اعزام شده ايز به ايزائر ن ۵۰۰هزار و  ۱۳

 

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   199

 

 

 :ر اطالعات در جمع خبرنگارانيوز

 ل کرديت تبديعربستان با برخورد نابخردانه، حادثه منا را به جنا

 

 

 ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930207خبر:  ٔ  شناسه

 

ش گرفت، صورت يکه در پ يارعادالنهيکارشناسانه حادثه منا در کشور، گفت: عربستان با روش نابخردانه و غ يا اشاره به بررسر اطالعات بيوز
  .ر دادييت تغيحادثه را به جنا

از جانباختگان حادثه منا در جمع خبرنگاران با اشاره به ه مراسم استقبال يدر حاش يد محمود علوياالسالم س، حجتخبرنگار مهربه گزارش 
 يشان به کشورمان و سپس اقدامات حقوقبه مصدومان و انتقال يدگين رسيکر جانباختگان حادثه منا به داخل کشور، گفت: همچنيانتقال پ

 در دستور کار قرار دارد.

بردارد تا  يمتقن يهاو اقدامات حساب شده، قدم يزيرکند که با برنامهيجاب ميران دارد، ايکه دولت در برابر ملت بزرگوار ا يافزود: تعهد يو
 از حقوق آنان دفاع کند.

نگاه  يگرفت، قطعًا بر رويش ميپ يو انسان يکرد و روش اخالقيم ير اطالعات افزود: عربستان اگر در همان لحظه اول احساس همدرديوز
ش گرفت يدر پ يارعاقالنهي، روش نابخردانه و غيو عاطف يبرخورد انسان ياما متاسفانه عربستان به جا رگذار باشد،يتوانست تاثيها مگر ملتيد

 ر داد.ييت تغين فاجعه را به جنايکه صورت ا

کر يشد و در حال حاضر شاهد انتقال پ يانات موجب تحول خوبين بيز اشاره کرد و گفت: ايانات رهبر معظم انقالب نيبه ب ياالسالم علوحجت
 م.ين حادثه به کشورمان هستيجانباختگان ا

ن موضوع در حال يبرده است؟ گفت: ا يپ يوزارت اطالعات به موضوع خاص ياطالعات يها يا بررسين سئوال که آين در پاسخ به ايهمچن يو
د يهم ذکر شده است، نبا يرهبرمانه يطور که در سخن حکنرسد، همان يجه مشخصيکارشناسانه به نت ينکه بررسياست و تا قبل از ا يبررس

 م رساند.يران خواهيدپرور ايج را به اطالع مردم شهين نتايم، ايديجه رسيم و هر زمان که به نتيداشته باش ياقضاوت شتابزده
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 س اورژانس کشور اعالم کرد؛يير

 مار وارد کشور شده اندينفر از حجاج مجروح و ب ۶۵تاکنون 

 

 

 ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930292خبر:  ٔ  شناسه

 

  

 يم هايشوند و ت يمار وارد ميتن از حجاج ب ۲زائر مجروح واردکشورشده اندگفت: امروز  ۶۵نکه تاکنون يس اورژانس کشور با اشاره به ايير
  .مارستان ها رابه عهده دارنديمستقر در فرودگاه ها، انتقال آنها به باورژانس 

مار و مصدوم وارد کشور شده اند که يتن از حجاج ب۶۵ن خبر گفت: تا کنون يا ضمن اعالم اين ين صابري، دکتر اممهر يخبرگزاربه گزارش 
 .ز، و گرگان بوده اندي، تبريراز، ساريمانند ش ييو شهرها ن آنها مربوط به تهرانيشتريب

ماران و يران، تعداد بينخست انتقال حجاج به ا يافزود: در روزها مشخص شده منتقل شده اند، يمارستان هاين که حجاج به بيان ايبا ب  يو
 .دا کرده استين روند کاهش پيشتر بود اما در حال حاضر ايمصدومان ب

الزم  يت کامل مراقبت هايماران با رعاي، بين الملليط بيز گفت: تحت شرايما نيمار در هواپيحجاج ب يط نگهداريخصوص شراا در ين يصابر
 .شوند يبه کشور منتقل م
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 معاون سازمان حج عنوان کرد؛

 شود ياز جانباختگان حادثه منا به کشور منتقل نم يگريکر ديامروز پ

 

 

 ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930342خبر:  ٔ  شناسه

 

 
  .شود ياز جان باختگان حادثه منا به کشور منتقل نم يگريکر ديچ پيارت گفت: امروز هيمعاون سازمان حج و ز

کر جان باختگان حادثه منا امروز انجام شده است و درباره مرحله دوم يگفت: مرحله اول انتقال پ يد محمديحم ،مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .خواهد شد يکرها متعاقبا اطالع رسانيانتقال پ

 

 .جده منتقل شداز سردخانه مکه به  ييشناسا يگر امروز صبح برايتن از جان باختگان د ۱۰۰کر حدود يگفت: پ يو

 

 .شان مشخص شود يت شخصيد هوين افراد محرز شده است و بايبودن ا يرانيت ايات حج افزود: هويس عمليرئ

 

 .ق فرودگاه امام به تهران منتقل شدنديجان باختگان صبح امروز ازطر يخانواده ها ينفر از اعضا  ۸۰گفت: تعداد  يمحمد

 

 .ص جان باختگان هستنديو تشخ ييل شناسادر سردخانه مکه درحا  ميهم اکنون پنج ت
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 : بافيقال

 ژهيتابوت و ۳۵۰منا آماده است/ ساخت  يع شهداييتش يط برايشرا

 

 

 ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930392خبر:  ٔ  شناسه

 

  .شود صحبت کرد يمنا که فردا از مقابل دانشگاه تهران انجام م يع شهداييتش ين اقدامات برايشهردار تهران در جمع خبرنگاران درباره آخر

منا از عربستان به  يکر شهدايانتقال پ ياب گفت: بريشگاه عطر سين نمايزدهميه افتتاح سيباف در حاشيمحمد باقر قال خبرنگار مهربه گزارش 
زه يژه گالوانيتابوت و ۳۵۰ن مشکل يرفع ا يتهران برا يم. شهرداريژه داشتيو ياز به تابوت هاينکه نيوجود داشت از جمله ا يتهران مشکالت

 آماده و نسبت به ارسال آنها اقدام کرد.

 يط برايم که همه شرايمنا در نظر گرفت يشهدا يرا برا ۵۰ال حاضر قطعه شهدا در بهشت زهرا )س(گفت: در ح ۵۰با اشاره به قطعه  يو
 ن قطعه آماده است.يمنا در ا ين شهدايع و تدفييتش

کر ينکه اگر انتقال پيط استقرار در تهران فراهم شده ضمن ايز شراين يشهرستان ياسکان خانواده شهدا ين برايباف اضافه کرد: همچنيقال
 ن انتقال فراهم کرده است.يا يز برايرا ن ييآمبوالنس ها يما مقدور نشد شهردارياپجانباختگان منا با هو

رد يگ يع فردا که از مقابل دانشگاه تهران صورت ميتش يالزم را برا يها ينيش بين پيتهران همچن يشهردار تهران در خاتمه گفت: شهردار
 انجام داده است.
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 ن نشستير بهداشت به زميوز يمايهواپ

 
 

 

 ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930487خبر:  ٔ  شناسه

 
  .از خانواده جانباختگان حادثه منا امروز وارد کشور شد ير بهداشت به همراه تعداديوز

ت مصدومان حادثه منا و يبه وضع يدگيو رس يسرکش يکه برا يرانيات ايبه همراه ه يد حسن هاشمي، دکتر سخبرنگار مهربه گزارش 
 ينيجانباختگان وارد فرودگاه امام خم ياز خانواده ها يکر جانباختگان به مکه سفر کرده بود امروز به همراه تعداديع تر پين انتقال سريهمچن

 .)ره( شد

 ير بهداشت عربستان سعوديو وز يدر دو جلسه مجزا در جده با مقامت سعود ر بهداشت کشورمان درمدت حضور در مکهيو وز يرانيئت ايه
که  يز آن دسته از افراديشده و ن ييت آنها شناسايکه هو يکر جان باختگانياز جمله انتقال پ يت موارديرا برگزار کرده و در نها يجلسات

 .بودن شان محرز شده است فراهم شد يرانيست اما ايق شان نيت دقيهو يين شناساامکا

 .وارد فرودگاه مهرآباد کشور شد جانباخته حادثه منا ۱۰۴کر يامروز پ

  

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   204

 

 

 مطرح شد؛ يس مجلس کرواسيبا رئ يدر نشست خبر

 فاجعه منا يريگيپ يبرا يالمجالس اسالمنيبه ب يجانينامه الر

 

 

 ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930499خبر:  ٔ  شناسه

 

ن فاجعه دردآور است و يفاجعه منا خبر داد و گفت: ا يريگيپ يبرا يالمجالس اسالمنيب ياش به روسااز نامه ياسالم يس مجلس شورايرئ
  .الزم انجام شود تا مجددا تکرار نشود يهايريگيد پيبا

، در ياسالم يدر محل مجلس شورا يس مجلس کرواسيدوجانبه با رئ يظهر امروز پس از گفتگو يجانيالر ي، علخبرنگار مهربه گزارش 
 يها ينه همکارين است که زميگرفته اظهار داشت: احساس من اصورت يتگوهادار و گفيمشترک با رسانه ها، با اشاره به د ينشست خبر

 است.يمه يران و کرواسيان ايم يخوب يو فرهنگ يو علم ياقتصاد

ت تجار کروات بحث و قرار شد مذاکرات دو يفعال يمشترک و قلمروها يه گذاريسرما يم درباره راههايکه امروز داشت يافزود: در مذاکرات يو
و  يعلم يها يادامه داد: همکار ياسالم يس مجلس شورايشود.رئ يريگيمربوطه پ يو هم توسط وزرا يدر سطح اتاق بازرگان کشور هم

 ان دو کشور دنبال خواهد شد.ياست که م يگرينه ديز زمين يو هنر ين گسترش مراودات فرهنگيمورد عالقه دو طرف است؛ همچن يدانشگاه
ر يگسترش سا يت براين ظرفيمانه است و ما از ايار صميبس يران و کرواسيان دو کشور ايم يپارلمان يها يح کرد: همکاريتصر يجانيالر

جاد شده در يا يسيترور يو بحران ها يز درباره مسائل منطقه اياز مذاکرات ما ن يخاطرنشان کرد: بخش يم کرد.ويقلمروها استفاده خواه
 م.ياشتد يخوب يز همفکرينه نين زميمنطقه بود که در ا

م يدوارين اساس اميد کرد: بر ايبا ما خواند و تاک يهمکار يخيسابقه تار يران و دارايرا کشور دوست ا ي، کرواسياسالم يس مجلس شورايرئ
در  يدر پاسخ به سئوال نده مردم قميدر گسترش روابط دو کشور داشته باشد.نما يران، نقش موثريبه ا يس محترم مجلس کرواسيسفر رئ

ران از يا يدهد که روح جمعيکه مطرح شد، نشان م يدر خصوص فاجعه منا، گفت: سئوال يمجلس کرواس سيش با رئيهايزنياخصوص ر
 ت داشتند.يتسل يان حادثه قرار داشتند و اظهار لطف برايدر جر يس مجلس کرواسيادامه داد: رئ يجانيحادثه منا غمناک و دردناک است.الر

 ران است.يزان در حال حمل به اين عزيکر ايب، پين همه فراز و نشيه بعد از ام کيح کرد: خوشحاليتصر يو

ه يم بقيدواريران بازگشت، گفت: اميکر جانباختگان حادثه منا به ايپ ۱۰۰ش از ينکه امروز بيبا اشاره به ا ياسالم يس مجلس شورايرئ
 ياش به روسااز نامه يجانيشود، دفن شوند.الريشان در نظر گرفته ميکه برا يران بازگردند و در مضجعيز با احترام به ايمقدس ن يکرهايپ
الزم انجام شود تا مجددا تکرار  يهايريگيد پين فاجعه دردآور است و بايفاجعه منا خبر داد و گفت: ا يريگيپ يبرا يالمجالس اسالمنيب

 نشود.
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 :ر بهداشت خبر داديوز

 شوديگر منتقل ميکر ديپ۱۵۰شب انتقال اجساد جانباختگان تاآخر هفته/ام

 

 

 ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930532خبر:  ٔ  شناسه

 

ران يگر وارد ايکر ديپ۱۵۰ر داد و اعالم کرد امشب ن هفته خبير بهداشت از انتقال همه اجساد جانباختگان حادثه منا به کشور تا آخر ايوز
  .شوديم

)ره( به خبرنگاران گفت: تا  ينيامام خم يالمللنيپس از بازگشت از عربستان در فرودگاه ب يد حسن هاشمي، دکتر سخبرنگار مهربه گزارش 
ست يباياز اجساد ناشناخته است، م يت بعضينکه هويشود و با توجه به ايکشور منتقل م ن هفته همه اجساد جانباختگان بهيآخر ا

 آنها انجام شود. يالزم بر رو يهاشيآزما

د کرد: از مسئوالن يجانباختگان وارد کشور شود، تاک يکرهايکر از پيپ ۱۵۰ش از يشود بيم ينيبشيز پينکه امشب نير بهداشت با اعالم ايوز
 ز کنند.ين کشور پرهيدر ا يرانيم از دفن جانباختگان اياتهخواس يسعود

ما تا  يهايريگيکنم، افزود: پيم يريگير بهداشت عربستان هستم و کارها را از تهران پيم با وزينکه همچنان در ارتباط مستقيد بر ايبا تاک يو
 ل شود، ادامه خواهد شد.يگردند و اجساد جانباختگان تحواند بازمت کردهيکه به عربستان عز يرانين نفر از زائران ايکه آخر يزمان

در کشور  يرانيت مجروحان، مفقودان و جانباختگان ايگذشته نسبت به وضع يدر روزها ير نگاه مسئوالن سعوديير بهداشت با اشاره به تغيوز
کردند؛ ينم ينيبشيرا نداشته و آن را پ ين فاجعه ايچن يز آمادگين است که آنها نيعربستان افزود: آنچه که از شواهد و قرائن بدست آمده، ا

 دولت عربستان شد. ييآبرويرخ داد که باعث ب ين است که فاجعه بزرگياما آنچه مسلم است ا

انجام از به يکه ن يآن تعداد از اجساد يخواهد شد، ادامه داد: برا ييه در کشورمان شناسايالهوت اجساد مجهولينکه هويبا اشاره به ا يهاشم
 ش در کشور انجام خواهد شد.ين آزمايداشته باشند، ا DNAش يآزما

 يما از مسئوالن سعود  ه، گفت:يالهوت اجساد جانباختگان مجهوليص هويتشخ يالزم برا يهاشيبر بودن انجام آزمابا اشاره به زمان يو
 شود. در داخل کشورمان انجام يرانياجساد جانباختگان ا ييم که کار شناسايخواست

ن حادثه را اعالم کند، يعلت ا يد اول دولت عربستان به صورت رسميگفت: اجازه بده يان فاجعهير بهداشت در خصوص علت بروز چنيوز
 ن حاثده باشند.ير علت وقوع ايگيم که بخواهند پيدر کشور عربستان دار يمتعدد يهاقطعًا ما دستگاه
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 س جمهور؛يمعاون اول رئ ياز سو

 به حادثه منا ابالغ شد يدگيژه رسياد وف ستيوظا

 

 

 ۱۸:۳۵ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930960خبر:  ٔ  شناسه

 

  .غ کردبه حادثه منا ابال يدگيرس يک از دستگاه ها را برايف هر يوظا يرياسحاق جهانگ

ر کشور ياست وزيبه حادثه منا به ر يدگيژه رسيران، ستاد ويئت وزيم هيبا تصم دولت، يگاه اطالع رسانيبه نقل از پا مهر يخبرگزاربه گزارش 
   .ل شديتشک

س سازمان يي، ري، اطالعات، امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسالمي، راه و شهرسازيبهداشت، درمان و آموزش پزشک يت وزراين ستاد، با عضويا
ارت يو حج و ز يکشور ييمايهواپ يسازمان ها يران و رؤسايا ياسالم يت هالل احمر جمهوريس جمعييکشور، ر يزيت و برنامه ريريمد

ن و انتقال آنها به يبه وضع مجروح يدگيرساز آنها و  ياستقبال رسم يزيکر جان باختگان به کشور و برنامه ريانتقال پ .ل شده استيتشک
   .ن ستاد بوده که در حال انجام استيا يف اصليکشور از جمله وظا

 :ن شرح استيران، بديئت وزيمتن مصوبه ه

ر ياست وزيبه ر ي، ستاديياجرا يدستگاه ها يدگان حادثه منا در عربستان و هماهنگيب ديت آسيوضع يريگيو پ يدگيبه منظور رس -۱
س سازمان يي، ري، اطالعات، امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسالمي، راه و شهرسازيبهداشت، درمان و آموزش پزشک يت وزراير و با عضوکشو

ارت با يو حج و ز يکشور ييمايهواپ يسازمان ها يران و رؤسايا ياسالم يت هالل احمر جمهوريس جمعييکشور، ر يزيت و برنامه ريريمد
 :ودش يل مير تشکيف زيوظا

 ه امور مربوط به حادثه در داخل کشوريت کليريمد -الف

 از آنها ياستقبال رسم يزيکر جان باختگان به کشور و برنامه ريانتقال پ –ب 

  ن و انتقال آنها به کشوريبه وضع مجروح يدگيرس –ج 

 يرسانه ا يفضا يو سامانده يت نحوه اطالع رسانيريمد –د 

  عييمراسم تش يبه استان ها و برگزارکر جان باختگان يانتقال پ -هـ 
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 .ت کننديد تحت نظر ستاد مذکور فعالينه باين زميل شده در ايتشک ير ستادهايسا -۲

   .ابديامور مربوط در کشور عربستان حضور  يو هماهنگ ينده دولت جهت بررسيبه عنوان نما ير فرهنگ و ارشاد اسالميوز -۳

ل يدال يده از حادثه مذکور درخصوص بررسيب ديآس يژه کشورهايبه و ياسالم ير کشورهايسا يمکارو ه يوزارت امور خارجه با هماهنگ -۴
   .را به عمل آورد ياز وقوع حوادث مشابه اقدام مقتض يريشگين پيوقوع حادثه و همچن

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  – اجرا به وزارت کشور يبرا ۵/۷/۱۳۹۴خ ين مصوبه را در تاريس جمهور، ايي، معاون اول ريرياسحاق جهانگ
 يزيت و برنامه ريريسازمان مد – يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -وزارت امورخارجه  –وزارت اطالعات  – يوزارت راه و شهرساز - يپزشک

 .ارت ابالغ کرديسازمان حج و ز –يکشور ييمايسازمان هواپ – رانيا ياسالم يت هالل احمر جمهوريجمع -کشور 
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 هالل احمر در فاجعه منا يو پزشک ياهکار امدادش

 

 ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930779خبر:  ٔ  شناسه

  .م مسلمانان جهان تلخ کرده و رخت عزا بر تن آنها نقش بسته استمقامات آل سعود، متاسفانه حج امسال را بر کا يو سهل انگار يمباالت يب

 ۴۶۵ن راستا يز منا جان خود را از دست دادند که در همي، چهار هزار نفر از حجاج خانه خدا در حادثه تاسف انگمهر يخبرگزاربه گزارش 
 .منا بودندن جان باختگان فاجعه يدر ب يرانيا

دگان و يت هالل احمر در کمک به حادثه ديران را فراهم کرد، نقش موثر جمعيز که موجبان اندوه ملت اين حادثه غم انگيا يفارغ از تلخ
 يروين خبر ناگوار صدها نيق اعالم اياز همان دقا .قابل توجه است يران اسالميبه امور انتقال اجساد جانباختگان به ا يدگين رسيهمچن
هالل  ير و مثال زدنيحضور چشمگ .دگان کردنديبه حادثه د يران و عربستان خود را آماده کمک رسانيهالل احمر در ا يو پزشک يامداد
 .ن نهاد امدادگر بوديدر کارنامه ا ينين حادثه ناگوار برگ زريها در ا ياحمر

از موارد مثبت در کارنامه سال  ين الملليب يران در عرصه هايا ياسالم يت هالل احمر جمهوريداست حضور فعال و موفق جمعيالبته ناگفته پ
در  يا بروز قحطيل پاکستان و يات اقدامات هالل احمر در حادثه سيان جزئيکه در جر يران است. کسانيت هالل احمر اير جمعياخ يها

رسالت انسان دوستانه هالل احمر، چه  يت در اجرايدانند که موفق يم ين هستند، به خوبيه و بحريمن، سوريبه مردم  يو کمک رسان يسومال
دگاه يبه همراه داشته و هالل احمر با توجه به د يت در محضر حق تعاليآن کشورها و البته رضا يان ملت هايدر م ياز خوش نام يموج
نژاد و مذهب، سرلوحه اقدامات خود ض قائل شدن به خاطر يا را بدون تبعيدن يو کمک به تمام ملتها يکه امداد رسان ياسالم يجمهور ياصول

 .قرار داده است

ده يداغد ين آالم خانواده هايتسک يها بود تا با حضور سبز خود در راستا يهالل احمر يبرا يگريد امتحان ديلذا وقوع حادثه غمناک منا شا
ر حجاج و يدگان و بازگشت سايحادثه دکمک به  يخود برا يو پزشک يسرخ جامعه پوشان هالل احمر از تمام توان امداد .گام بردارند

ر بهداشت يت هالل احمر همراه وزيس جمعيرئ يائير محسن ضيداميکه دکتر سياستفاده کردند بطور يرانيل اجساد حجاج اين تحويهمچن
 .عربستان شدند يز راهين حادثه غم انگيعمق ا ين رصد و بررسيبهتر به امور حجاج و همچن يدگيرس يبرا

ارائه خدمات و تعامل  يبا مقامات هالل احمر عربستان برا يزنيآنها، را ين مجروحان و خانواده هايت هالل احمر در بيس جمعيحضور رئ
 يمحسوب م يائيحضور دکتر ض ياز دستاوردها يرانياجساد جانباختگان حجاج ا ييل و شناسايو تالش به منظور تحو ين سعيشتر و همچنيب

ن فاجعه دردناک يت هالل احمر نشان از عمق ايجمع يروهاين آماده باش تمام نيبه عربستان و همچن يپزشک مياعزام صدها امدادگر و ت .شود
بر  يت سندين موفقيرون آمد، تا اين آزمون مهم سربلند بيز در اين بار نيا يشرو در امداد رسانيک نهاد پيداشت، هالل احمر به عنوان 

 .رمان باشددر کشو ين نهاد مردميو اعتبار ا يکارآمد

 ت هالل احمرين خان عضو داوطلب جمعيرطاهر حسيام
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 :س جمهوريرئ يمعاون حقوق

 اب استيقت يته حقيل کميمسئول تشک يسازمان کنفرانس اسالم

 

 

 ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930637خبر:  ٔ  شناسه

لم ها و اظهارات يه اسناد، فيل و کليتشک يته اين کميچن يسازمان کنفرانس اسالم يست از سويبا يس جمهور گفت: ميرئ يمعاون حقوق

  .شود يشاهدان بررس

خود را موظف »حادثه منا گفت:  يحقوق يها يريگيد بر لزوم پيبا تاک« و گفتگويادر»ن زاده در گفتگو با ي، الهام اممهر يخبرگزاربه گزارش 
ه يد کردند، کلير عربستان تاکيس جمهور بر تقصيم و همانطور که رئيکن يريگيرا پ ين الملليو ب يم تمام اقدامات عرصه داخليدان يم

 «.ديرا نما يآت يسال ها يت حجاج طين امنيد جبران خسارت و تضمين کشور است و بايت متوجه دولت ايمسئول

ز در آن شرکت داشته ين ياسالم يد کشورهاياب شکل گرفته که البته بايقت يته حقيک کميد کرده که يدولت عربستان تاک»ادامه داد:  يو
لم يه اسناد، فيو کل ليتشک يته اين کميچن يسازمان کنفرانس اسالم يست از سويبا ين خصوص ممانعت کند، ميباشند و اگر عربستان در ا

 «شود. يها و اظهارات شاهدان بررس

از راه ها باشد و  يکيتواند  يل شد که ميسازمان ملل در عراق، افغانستان و... تشک ياب قبال از سويقت يحق يته هايکم»ن زاده ادامه داد: يام
 «کنند. يبال من راه ها را دنيک از ايمسئوالن وزرات خارجه کدام  يپلماسيد در عرصه ديد ديبا

و توافق  ين الملليبر اساس اسناد ب»ت از عربستان گفت: يبر شکا ين در خصوص اظهارات نوبخت مبنيس جمهور همچنيرئ يمعاون حقوق
ن که جز تعهدات دولت يرانه و مجازات مجرميشگينقض شود و در خصوص اقدامات پ يا توافقيران و عربستان، اگر سند يان ايدوجانبه م يها

توانند به مجامع  يداده اند م يکه قربان ييبرخورد کند، کشورها يتفاوت يزبان با بينده وجود نداشته باشد و دولت ميآ يبرا يني، تضمهاست
 «ت کنند.يشکا ين الملليب

 يقادر به همکارگر در ارائه مستندات يد يکنند و اگر دوستان يم ياز وکال و حقوقدانان با ما همکار ياريبس»ن زاده خاطرنشان کرد: يام
آن است و اگر  يکشورها متول ياست که کنسولگر يگانه از جمله مسائلين دفن اتباع بيخواهد شد. همچن يعتر طير سرين مسيهستند، ا

 «شود. يگر خواهد بود که ثبت ميد يريزبان اجازه ندهد، تقصيدولت م
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 ران؛يمه ايب ياز سو

 فاجعه منا يزماندگان کشته هاون تومان غرامت فوت به بايليم ۵۵پرداخت 

 

 

 ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930633خبر:  ٔ  شناسه

  .فاجعه منا خبر داد يازماندگان کشته هاون تومان غرامت فوت به بيليم ۵۵ران در استان لرستان از پرداخت يمه ايرکل بيمد -خرم آباد 

غرامت  يران برايمه اياظهار داشت: ب يکر حجاج لرستانيظهر شنبه در جلسه ستاد استقبال از پ  يدي، شاهپور جمشخبرنگار مهربه گزارش 
 ون تومان در نظر گرفته است.يليم ۵۵حادثه منا مبلغ  يرانيفوت هر کدام از جان باختگان ا

مات گرفته شده مقرر ين تصميزان غرامت در وجه بازماندگان حادثه منا پرداخت خواهد شد عنوان کرد: بر اساس آخرين مينکه ايان ايبا ب يو
 حجاج پرداخت شود. يالحساب به خانواده ها يون تومان عليليم ۲۵شد مبلغ 

ام يکه پ ييه هاين مبلغ در قالب کارت هديصورت گرفته با بانک ملت بنا شد ا يها يفزود: با هماهنگران در استان لرستان ايمه ايرکل بيمد 
 آن ها نوشته شده است. يت رويتسل

نفر  ۳۲حادثه منا  ينکه تعداد جان باختگان لرستانيبه لرستان خبر داد و گفت: با توجه به ا يون تومانيليم ۲۵کارت  ۳۰از ارسال  يديجمش
 گر صورت خواهد گرفت.يه ديکارت هد ۲افت يدر يالزم برا ياه ياست پ

که  يقربان ۹کشنبه )فردا( اشاره کرد و افزود: غرامت فوت يلرستان تا روز  يحجاج قربان يه به خانواده هايهد ين کارت هايل ايبه تحو يو
 آن ها پرداخت خواهد شد. يامروز به خانواده ها نيهم ينده فرماندارينده حج و نمايرسد با حضور نما يکر آن ها به استان ميامروز پ
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 :يجانيبا الر يدر نشست خبر يس مجلس کرواسيرئ

 رگذاريبزرگ وتاث يران قدرتيا د/يبا وحدت بر اندوه حادثه منا فائق آئ

 

 

 ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۴مهر  ۱۱شنبه  - 2930566خبر:  ٔ  شناسه

 

ران را يار مهم است. ما ايسم بسياز جمله ترور يدر خصوص مسائل جهان ياسالم يمواضع جمهور يکرواس يبرا :ح کرديپ لکو تصريوسي

  .ميدان يرگذار ميقدرت بزرگ، مهم و تاث

مشترک  يدر نشست خبر ياسالم يس مجلس شورايدار با رئيکه به تهران آمده است پس از د يس مجلس کرواسي،رئگار مهرخبرنبه گزارش 
شان به ملت يق ايت گفتم و از طريران تسليس مجلس اين واقعه دردناک را به رئيخصوص فاجعه منا گفت: من در مذاکراتم ا در يجانيبا الر

 کنم. يم يدت گفته و ابراز همدريران تسليا

 کنند. يم يريگين اخبار را پير ملت ها را درک و با غم و اندوه ايدرد و آالم سا يپ لکو ادامه داد: ملت کرواسيوسي

ران وحدت خود را حفظ کنند و از يط ملت اين شراين است که در ايه ام ايات مردم کشورش از درد و آالم گفت: توصيبا اشاره به تجرب يو
 ند.يايوه فائق بق بر اندين طريهم

 کرد. يحادثه منا ابراز همدرد يقربان يران و خانواده هايان با ملت ايدر پا يس مجلس کرواسيرئ

ات يکنم ه يپ لکو گفت: مجددا تکرار ميوسي، ياسالم يس مجلس شوراي، رئيجانيالر ي، پس از اظهارات علين کنفرانس خبريا يدر ابتدا
 را داشتند. ياسالم يدار از جمهوريق ديشحال هستند که توفخو يکرواس يات اقتصاديو ه يپارلمان

 ييدارهايشتر از ديدارها بين دين ما در ايمابيانجام شد و اعتماد ف يران و کرواسيمجلس ا ين روسايدار بود که بين دين سوميادامه داد: ا يو
 افتد. ياتفاق م ياسير مقامات سيان ساياست که م

ن يم ها داشتند و ايدر زمان تحر يرا حت ياسيار خوب سيران روابط بسيو ا ين موضوع اظهار کرد: کرواسياح يدر توض يس مجلس کرواسيرئ
 بر احترام و درک متقابل است. يروابط مبتن

، ياداقتص يهايبرنامه توسعه همکار يها و اجرا يادامه همکار يدار براين ديدوارم ايکنم ام ياعالم م يپ لکو اضافه کرد: با خوشحاليوسي
 انجام شود. يو تجار يعلم
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 رگذار استيبزرگ، مهم و تاث يران قدرتيا 

ران را قدرت بزرگ، يار مهم است. ما ايسم بسياز جمله ترور يدر خصوص مسائل جهان ياسالم يمواضع جمهور يکرواس يح کرد: برايتصر يو
 م.يدان يرگذار ميمهم و تاث

مداوم با  يد با گفتگوين خاطر بايهستند و به هم ينه کهن و فرهنگ غنيريد ين، دارارايادامه داد: ملت بزرگ ا يس مجلس کرواسيرئ
 م.يران سطح روابط خود را ارتقاء دهيا ياسالم يجمهور

ن ياح داد: منافع ما در يرد، توضيگ يده نمير کشورها را ناديبا سا يه اروپا است، اما همکارياگرچه عضو اتحاد ينکه کرواسيان ايپ لکو با بيوسي
 اد است.يار زيبس ياسالم يبخش از جهان با جمهور

 ن دو کشور وجود دارد.يگسترش روابط ب يبرا ينه و افق روشنيبخش ندانست و افزود: زمتيدو کشور را رضا ياقتصاد يها يسطح همکار يو

با  يکرواس يو تجار يات پارلمانيمالقات هدار ينه ديفراهم آوردن زم يبرا ياسالم يس مجلس شورايبا ابراز تشکر از رئ يس مجلس کرواسيرئ
 ز باشد.يآمتيدارها موفقين ديدوارم اير وزرا عنوان کرد: امير صنعت، معدن و تجارت و سايوز
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 صبح امروز؛

 باختگان فاجعه منا در تهران برگزار شدع جانييمراسم تش

 

 

 ۱۲:۱۰ - ۱۳۹۴مهر  ۱۲کشنبه ي - 2931448خبر:  ٔ  شناسه

 
 

  .گر کشورمان برگزار شدياستان د ۱۵ع جان باختگان حادثه منا در تهران و همزمان در ييمراسم تش

 .جان باخته استان تهران در فاجعه منا صبح امروز از مقابل دانشگاه تهران برگزار شد يحاج ۷کر يع پيي، مراسم تشخبرنگار مهربه گزارش 

در  يپرداخت. و يراد سخنرانيبه ا يشهر يت اهلل رين آحاد مردم برگزار شد، آيو همچن يو لشکر ين مراسم که با حضور مقامات کشوريدر ا
ن فاجعه يکند اظهار کرد: ا ياب همکاريقت يته حقين است که با کميت دولت عربستان اين مسئولينکه کمتريان ايخود با باز سخنان  يقسمت

هر  يالبته دولت سعود .مين حوادث نباشيشود تا حداقل شاهد تکرار ا يابيشه يد ريبا ياسالم يران و کشورهايبا حضور ا  تهيک کميدر 
 .و پاک نخواهد شدن ننگ از دامان ايکند ا يکار

ن است که اعمال جمرات يبود. مسئله ا يسعود يمسئوالن رده باال ين فاجعه شد سهل انگاريد آنچه سبب ايترد ين گفت: بيهمچن يو
 .کردند يم ينيش بين امر پيا يها برا يد سعوديا نبايز دارد و آيحادثه خ يريمس

 ين خود افراد باتجربه ايد؟ چرا در دوران حکومت ننگينکرد ينيش بين مسئله پيا ين است که چرا برايا يافزود: سوال ما از دولت سعود يو
نطور برخورد کردند. اگر هشدار مقام ين شما با جانباختگان و حجاج ما اييد و چرا افراد رده پايت نکردين حوادث تربياز ا يريجلوگ يرا برا

ستند که اگر قائل بودند يجان انسان ها ارزش قائل ن يها برا يور بازگردند. سعودمانده ما به کشينبود معلوم نبود که حجاج باق يمعظم رهبر
 دادند. يمن انجام نمين همه کشتار در يا

ست ها يونيات صهيکند از جنا ين آل سعود ميکه حکومت ننگ ياتيکنم جنا يد کرد: من تصور ميه در امور حج تاکيفق ينده سابق ولينما
 ندارند. يين ادعايست ها چنيونيدارند اما صه ينيو خادم الحرم يمسلمان يدعاها ا يرا سعوديبدتر است ز

ن مردم ين مراسم با اشاره به حضور پررنگ مردم اظهار داشت: مردم ما بهتريه ايآل هاشم در حاش يد محمد علين حجت االسالم سيهمچن
 .انقالب حضور فعال داشته اند يصحنه ها يهستند و در تمام

 ن مراسم شرکت کنند.يد در ايدانند که با يرت دارند و ميدم ما بصافزود: مر يو

رفتار  يانات مقام معظم رهبرينکه پس از بيبر ا يمبن يران در پاسخ به سواليا ياسالم يارتش جمهور ياسيس يدتيس سازمان عقيرئ
دانش آموختگان ارتش  يليدر مراسم فارغ التحصشان يار موثر است و ايبس يانات مقام معظم رهبريکرد گفت: ب يرييچه تغ يعرسبتان سعود

 کند. يل شود و ابعاد حادثه را بررسيد تشکياب بايقت يته حقيفرمودند کم
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ت يريتجربه مد يب يمن مشغول کشتار مردم بود افزود: جوانان و آدم هايدر  يس باتجربه سعودينکه پليان ايد آل هاشم با بيحجت االسالم س
 ن فاجعه بود.يجه آن هم رخ دادن اينتمنا را در دست داشتند. 

ل اجساد نبود اما يحاضر به تحو يکرد و حت ينم يران همکاريا ياسالم يبا جمهور يشرم يح کرد: آل سعود بعد از فاجعه با کمال بيتصر يو
 کردند. يهمکار يانات مقام معظم رهبريپس از ب

 کند. ين فاجعه را بررسيد ابعاد ايبا ياسالم يان خاطرنشان کرد: کشورهاياران در پيا ياسالم يارتش جمهور ياسيس يدتيس سازمان عقيرئ

االسالم ن حجاج با حضور حجتيکر اياز پ ين کاروان حجاج جان باخته مراسم استقبال رسمين گزارش، روز گذشته همزمان با ورود اوليبنابرا
گر مقامات يه و دييس قوه قضايرئ يجانيالر يصادق آمل ت اهللي، آياسالم يس مجلس شورايرئ يجانيالر يجمهور، علسيرئ يحسن روحان

 در فرودگاه مهرآباد برگزار شد. يو لشگر يکشور

ن يکر اينفر از حجاج متعلق به تهران بودند. پ ۷ن تعداد ياستان کشور بود که از ا ۱۶کر از يپ ۱۰۴ن کاروان از جان باختگان منا حامل ينخست
 در قطعه شهدا دفن خواهند شد. ي خامنه ات اهلليحجاج بنا به نظر حضرت آ

 گر فاجعه منا وارد کشور شد.يحجاج جان باخته د ۱۱۴ يکرهايز پيصبح امروز ن

)مدظله  يرهبر معظم انقالب اسالم يااهلل خامنهتيحضرت آ يمنا از سو يباختگان مظلوم فاجعهادبود جانين مراسم بزرگداشت و يهمچن
 اهلل( تهران برگزار خواهد شد.)رحمه ينيامام خم يهينيدر حس ۱۷:۳۰تا  ۱۵:۳۰از ساعت  ۱۳۹۴مهرماه  ۱۲ کشنبهي( عصر امروز يالعال

 له برگزار خواهد شد.معظم يها( در قم از سويعلاهللحرم مطهر حضرت معصومه )سالم ينيز در شبستان امام خمين يهمزمان مراسم
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 :رانيت هالل احمر ايت بحران جمعيرير کل در امور مديمشاور دب

 ت بحران استيريدر مد يريتدبياز ب يحادثه منا نمونه ا

 

 

 ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۴مهر  ۱۲کشنبه ي - 2931203خبر:  ٔ  شناسه

 

  

 يعيت بحران در تجمعات انبوه، عامل بروز فجايريران گفت: اعمال نکردن مديت هالل احمر اين جمعت بحرايرير کل در امور مديمشاور دب
  .ر در منا استيمانند فاجعه اخ

بحران با  يوابط عمومر ياضطرار ياتيو برنامه عمل يسازمانده يکشنبه در نشست آموزشيدرضا اسکاش صبح ي، حمخبرنگار مهربه گزارش 
ران ياست که مد ين مسائلياز مهم تر يکيها، گفت: اجتماعات انبوه جاد بحرانيد و نگران کننده اجتماعات انبوه در اياشاره به مقوله جد

سوانح پاسخ به  يبرا يد ساز و کار مشخصيکند، با ينقش م يفايا يط اضطراريکه در شرا يت هالل احمر به عنوان مسئوالن نهاديجمع
آورد و نمونه آن را ين موضوع عوارض و سوانح خاص خود را به بار ميافزود: در واقع ا يو .مربوط به آن در دستور کار خود قرار دهند ياحتمال

 .مير در منطقه منا شاهد بوديدر حادثه اخ

ت هالل احمر که به عنوان ارائه دهنده يارت جمعيزحج و  يح کرد: مرکز پزشکيبا بازماندگان فاجعه منا، تصر ياسکاش با ابراز تاسف و همدرد
پاسخ به سوانح  يخود را برا يمارستانيش بيق، سامانه پيدق يزيد با برنامه ريشود، با يشناخته م ين وحيدر عتبات و سرزم يخدمات درمان

 .ت کنديشود، تقو يمختلف برگزار م يدر اجتماعات انبوه که به مناسبت ها ياحتمال

ت هالل احمر، گفت: يدر جمع يآموزش يهات نشستيد بر لزوم تقوين نشست، با تاکيز در ايت هالل احمر استان اصفهان نيمعر عامل جيمد
 يمحسن مومن .کنديم ياريت ين جمعياهداف ا يگام برداشتن در راستا يهالل احمر را برا يو خالقانه، اعضا يتخصص يهاارائه آموزش

ن يدر ا يتخصص يهاشود تا ارائه آموزشين موضوع باعث مياست و ا ياريت بسياهم يت بحران دارايريمد ها در يافزود: نقش روابط عموم
 .تر به نظر برسديحوزه ضرور

ت بحران به حساب يريف بعد از حادثه به عنوان ارکان مديو کنترل وظا يزير، آموزش و برنامهينيبشيو پ يريشگيبا اشاره به پ يمومن
اظهار کرد: در حال  يو .ر هستنديدرگ يکنند و به نوع يفا ميا يها نقش ارزنده و مهمين ارکان، روابط عموميکرد: در تمام اح يند، تصريآيم

ها پنهان  يد روابط عموميد از دين موضوع نبايل شود و اين بحران تبدين اشتباه، به بزرگتريحاضر ارتباطات گسترده باعث شده کوچکتر
 .بماند

 

  

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/


 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   217

 

 

 :حزب اهلل لبنان يياجراأت يس هيرئ

 لبنان است يس جمهورير در انتخاب رئيعربستان عامل تأخ

 

 ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۴مهر  ۱۲کشنبه ي - 2931413خبر:  ٔ  شناسه

 

د يت مقامات آل سعود تاکيو عدم صالح يتيکفا يآل سعود در منطقه بر ب يرانسانياست غيا اشاره به سحزب اهلل لبنان ب ييأت اجرايس هيرئ
  .کرد

بستان ر عريلبنان با اشاره به حوادث اخ« حزب اهلل» ييأت اجرايس هيرئ« نيالد يد هاشم صفيس»به نقل از العهد،  مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .ت الزم را ندارديت و کفايدر منطقه صالح ينينقش آفر يبرا يم سعوديو منطقه گفت: رژ

 .ش گرفته استيمن و عراق در پيه، لبنان، يرا در سور يزياست کشتار و خونريل سين دليم عربستان به هميح کرد: رژيتصر يو

را  ي، نظام سعود«جبل لبنان»و « الشمال»بانوان در منطقه  يسراان دانشيدانشجو ين به هنگام حضور در مراسم دانش آموختگيالد يصف
 .لبنان دانست ياست جمهورير افتادن انتخابات ريمسئول به تاخ

 .خود است يمطابق با منافع و خواسته ها يس جمهوريل رئيم آل سعود به دنبال تحمينه افزود: رژين زميدر ا يو

ن خصوص يدر ا يقات جدياد کرد و بر ضرورت آغاز تحقي يت انسانيجعه منا از آن با عنوان جناحزب اهلل با اشاره به فا ييأت اجرايس هيرئ
 .و مشخص کند ين فاجعه را بررسيدعوت کرد که عامالن و مقصران ا

 .ز خواندين آميش گرفته اند، زشت و توهيرا که مسئوالن آل سعود در مورد فاجعه منا در پ يروش يو

ن کشور را به يگناه ايمن و بمباران مردم بيبه  يدر قبال حمالت سعود يمن، سکوت جامعه جهانيم در ين رژيا يت هايبا اشاره به جنا يو
 .شدت محکوم کرد
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 )ره(؛ينيه امام خمينيدر حس

 باختگان فاجعه منا با حضور رهبرانقالب برگزار شدمراسم بزرگداشت جان

 

 

 ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۴مهر  ۱۲کشنبه ي - 2931949خبر:  ٔ  شناسه

 

کشنبه( يعصر امروز ) يرهبر معظم انقالب اسالم يااهلل خامنهتيحضرت آ يمنا از سو يباختگان مظلوم فاجعهادبود جانيمراسم بزرگداشت و 
  .اهلل برگزار شدرحمه ينيحضرت امام خم يهينيدر حس

، ين مراسم که با حضور رهبر معظم انقالب اسالمي، در ايت اهلل خامنه ايبه نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آ مهر يخبرگزاربه گزارش 
و اقشار مختلف مردم  يو لشکر يها و مسئوالن کشورتيون، شخصيروحانقوا، علما و  يمنا، رؤسا يباختگان فاجعهجان يهااز خانواده يتعداد

دالشهدا يحضرت س يالسالم در رثاهميت عليد را تالوت کردند و سپس مداحان اهل بياهلل مجاز کالم ياتيم آيان قرآن کريبرگزار شد، قار
 .ختندپردا ييسراهيمنا به مرث يباختگان مظلوم فاجعهالسالم و در سوگ جانهيعل

دار کرد، گفت: آل حهيها را جرها را آزرده و دلمنا وجدان ينکه فاجعهيان ايبا ب يدر سخنان يقين صدياالسالم والمسلمن مراسم حجتيدر ا
 .ها مقصر استن انسانيترسعود در خون پاک

اهلل حرم حضرت معصومه رحمه ينيستان امام خممنا در شب يباختگان مظلوم فاجعهادبود جانيطور همزمان، مراسم بزرگداشت و ن بهيهمچن
 .رهبر معظم انقالب برگزار شد يسراسر کشور از سو يهار مراکز استانيها در قم و سايعلاهللسالم
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 :ه قميعلم ين الملل حوزه هايمعاون امور ب

 عربستان عامل فاجعه منا يتيريت مسلمانان باشد/ضعف مديدمرکزامنيحج با

 

 

 ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۴مهر  ۱۲کشنبه ي - 2931874خبر:  ٔ  شناسه

 
 

عامل  عربستان يتيريد مديباشد، گفت: ضعف شد يت امت اسالميد مرکز امنينکه حج بايان ايه قم با بيعلم ين الملل حوزه هايمعاون امور ب
  .کشته شدن هزاران نفر از مسلمانان در منا است

حج در مسجد جامع سنندج که با  يادبود شهدايکشنبه در مراسم يبعدازظهر امروز  ي، حجت االسالم محمدحسن نورخبرنگار مهربه گزارش 
ن فاجعه يز ودردناک هزاران نفر از مسلمانان در منا گفت: ايت کشتار فاجعه آميتسل حضور مسئوالن و اقشار مختلف مردم برگزار شد، ضمن

 م.يزان هستين عزيا يخانواده ها يک غم اعضاين جهان را به درد آورد و همه ما شريمسلم يارغمناک دل تماميبس

ن يباشکوه تر يو مکاتب بشر يان اعم از آسمانياد ين تماميسخنان خود به عظمت مراسم حج اشاره کردو اظهار داشت: در ب يدر ابتدا يو
 شد. يب به آن داده ميد اجازه آسيا، تجمع حج است و نبايدر دن ينيتجمع د

 ييح کرد، ادامه داد: حج مانند نماز به تنهاياسالم تشر ينيد يک برنامه جامع آموزه هاينکه خداوند متعال حج را به عنوان يبا اشاره به ا يو
 د، نبوت و معاد است.ياعم از توح ياسالم يد و آموزه هاياز عقا يست بلکه مجموعه مرکبين ينيک عبادت دي

گر از يد يارياز منکر و بس يعت، نماز، روزه، زکات، امربه معروف و نهيان کرد: احکام فقه و شريه قم بيعلم ين الملل حوزه هايمعاون امور ب
 است. يعت در حج متجلياحکام شر

 يت تماميگاه هداين خانه پايبشر باشد لذا ا ييت و راهنايخانه کعبه را بنا نهاد تا مرکز هدا يافزود: خداوند تبارک وتعال يحجت االسالم نور
 ن است.يزم يرو يانسان ها

ر )ص( ديانه از اسالم ناب محمديت گرايهدا يا واجب است که در موسم حج برنامه هايدر دن ينيد يعنوان کرد: بر مراجع و مجتهدها يو
 ا منتشر کنند.يتمام دن

 يرفتن به حج را نداشتند بر حاکم اسالم يبرا يتمکن مال يم که اگر مردم جامعه اسالمين اسالم دارين مبياظهارداشت: در دستورات د يو
 نه کند.يباشکوه مراسم حج هز يبرگزار يت المال برايواجب است که از پول ب

ت امت يد مرکز امنياست، ادامه داد: حج با يات امت اسالمينکه حج نماد اقتدارو حيا اشاره به اه قم بيعلم ين الملل حوزه هايمعاون امور ب
 وارد کند. يت حج خلليحق ندارد در امن يباشد و کس ياسالم
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 در يشود، حال سران آل سعود چه پاسخ يره محسوب ميکب يمجرم در موسم حج گناه يعنوان کرد: اگر کشتن انسان يحجت االسالم نور
 قبال کشته شدن هزاران نفر از مسلمانان دارند؟

 حکومت آل سعود بوده است. يتيريد مديت و ضعف شديرياز سوء مد ين حادثه دردناک ناشيادامه داد: قطعا ا يو

م تنها يان کند عنوين خصوص اتفاق افتاده است بايدر ا يينبوده و تنها خطا ين حادثه نگاه شود که عمدينانه به ايان کرد: اگر خوشبيب يو
 ن خطا رخ داده است.ين واقعه چنديا دو خطا نبوده بلکه در ايک، ي

ن ها قادر به يکه دورب ين از قبل در منا مستقر شدند و نقطه کوريهزار دورب ۵نکه يه قم با اشاره به ايعلم ين الملل حوزه هايمعاون امور ب
افراد  ين ها بوده ولين دوربيرنظر ايز ۲۰۴ابان يا صحنه کشتار هزاران نفر در خاز آن نباشند هم وجود نداشته است، گفت: قطع يربرداريتصو

 يا صحنه را مشاهده و سکوت کردند که در هر صورت خطا و جرم بزرگيتورها نداشتند يبه مان يا نگاهين ها ين دوربيمسئول در اتاق کنترل ا
 مرتکب شدند.

عرفات در پرواز بودند، دانست و افزود: افراد  يکه برفراز آسمان صحرا ييبالگردها يوتتفا يرا مربوط به ب يبعد يخطا يحجت االسالم نور
 رخ داده در منا سکوت کردند. ين بالگردها هم نسبت به واقعه ايموجود در ا

 يروهاين نيانجاست که يم حال سوال ايخدمت به زائران مستقر کرد يس برايهزار پل ۱۰۰افزود: مسئوالن عربستان اعالم کردند که  يو
 ن حادثه کجا بودند؟يمستقر شده در زمان وقوع ا

زائران بسته شد چرا در همان زمان ماموران اقدام به بستن راه  يبررو ين است که راه خروجيکه مطرح است ا يگريان کرد: سوال ديب يو
 ن محل هم نشدند؟يبه ا يورود

و  يان کرد: آتش نشانيجانشان را ازدست دادند، ب ياز حجاج از تشنگ ياديتعداد ز نکهيان ايه قم با بيعلم ين الملل حوزه هايمعاون امور ب
 نکار را نکردند.يا يتوانستد آب به حجاج تشنه برسانند ول يبالگردها م

ت است يم کعبه متعلق به کل بشريح قرآن کريست، عنوان کرد: براساس نص صريک کشور نينکه حج متعلق به يان ايبا ب يحجت االسالم نور 
 ت آن را ندارد.يريمد يياقت و توانايک دولت ليرد و يقرار گ ياسالم يار کل دولت هايد در اختيلذا همانگونه که امام فرمودند حج با
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 ع باشکوه مردم تهران؛ييپس از تش

 جانباخته حادثه منا در بهشت زهرا آرام گرفت ۵کر يپ

 

 

 ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۴مهر  ۱۲کشنبه ي - 2931875خبر:  ٔ  شناسه

 
  .جانباخته حادثه منا در بهشت زهرا آرام گرفت ۵کر يع باشکوه مردم تهران، پييپس از تش -يشهرر

 ين مهاجران الين ايحادثه منا، مراسم تدف يع باشکوه جانباختگان تهرانييمراسم تش يکشنبه و پس از برگزاريظهر  ،خبرنگار مهربه گزارش 
 اهلل با حضور پرشور مردم و مسئوالن در بهشت زهرا برگزار شد.

 يجان خود را از دست دادند، طکر پنج زائر خانه خدا که در حادثه منا يز حضور داشتند، پياز مسئوالن ن يکه جمع ين مراسم معنويدر ا
 به خاک سپرده شد.  ت عصمت و طهارتيذاکران اهل ب يباشکوه و با مداح يبرنامه ا

بودند که امروز به در بهشت زهرا  يک روان پنج زائريد نيان و عبدالمجي، محمد رضا واعظيوسف دولتي، ين حجتيد حسيپور، س ييم آقايرح
 به خاک سپرده شدند.

دن موضوع و محاکمه مسببان حادثه منا يجه رسيتهران از مسئوالن خواستند تا به نت يخانواده جانباختگان و عموم مردم انقالبن مراسم يدر ا
 خود ادامه دهند. يها يريگيبه پ

 ان حادثه منا دارد.يبا خانواده قربان يهر گونه همکار يکامل را برا يز اعالم کرد که آمادگين سازمان بهشت زهرا نيهمچن
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 ؛ياميپ يط

 ت گفتيدر فاجعه منا را تسل« پورييم آقايمحمد رح»ف درگذشت يظر

 

 

 ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۴مهر  ۱۲کشنبه ي - 2931811خبر:  ٔ  شناسه

 

  .ت گفتين وزارت امور خارجه را تسلير کل امور مجلس و قوانيدرگذشت معاون مد ياميپ ير امور خارجه کشورمان طيوز

ن ير کل امور مجلس و قوانيپور معاون مد ييم آقايمحمد رح به خانواده  ياميپ ير امور خارجه کشورمان طي، وزمهر يخبرگزاربه گزارش 
 ن منا موجب تأثر و تألم خاطر شد.يپور در سرزم ييم آقايمحمد رح يداشت: درگذشت همکار ارجمند جناب آقا وزارت امور خارجه اظهار

بازماندگان صبر و  يو برا يآن مرحوم رحمت و رضوان اله يم برايشان، از خداوند رحمان و رحيت به خانواده ايف افزود: با عرض تسليظر
 کنم. يمسئلت م ييبايشک
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 شونديل حادثه منا وارد کشور ممجروح بدحا ۶

 

 

 ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۴مهر  ۱۲کشنبه ي - 2931780خبر:  ٔ  شناسه

 

  
  .شونديل حادثه منا عصر امروز وارد کشور متن از مجروحان بدحا ۶احمر اعالم کرد: ت هالليارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ

 ۱۰ژه هستند، عصر امروز همراه با يو يهامجروح حادثه منا که تحت مراقبت ۶گفت:  يمرعش يد عليم، دکتر سمهر يخبرگزاربه گزارش 
 .گردنديژه به کشور باز ميو يهاپرستار و با مراقبت

 ين پرواز مجروحان را همراهيژه که در ايو يهاو مراقبت يهوشي، متخصص بيمجروح با حضور پزشک متخصص داخل ۶ن يود: سالمت اافز يو
 .شوديکنند، کننترل ميم
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 :ران موتلفهيدر نشست دب يبيحب يمحمدنب

 ميدار يانقالب يپلماسياز به ديست/ نيمان نيت منا پشيآل سعود از جنا

 

 

 ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۴مهر  ۱۲کشنبه ي - 2931645خبر:  ٔ  شناسه

 

 

در داخل و  يمکه دلسوزان انقالب اسال د بداندير امور خارجه باياز دارد و وزين يانقالب يپلماسيرکل حزب موتلفه گفت: انقالب همواره به ديدب
  .تابنديکا را هرگز برنميمردان آمرخارج از کشور هر مماشات با دولت

اظهار داشت: اوباما در نطق خود در  ن حزبيران ايان نشست دبيدر پا رکل حزب موتلفهيدب يبيحب يمحمدنب مهر يخبرگزاربه گزارش 
ت ما را در گرو کنار يفرستد و امنيام ميانتکارانه فتنه در داخل پيان خيجر يپروا تهمت بزند برا يران بيدولت اسازمان ملل به ملت و 

ه مقاومت سرسختانه يت در ساين امنيران زبانزد است و ايا يت و اقتدار مليداند. امروز در منطقه و جهان امنيکا ميگذاشتن شعار مرگ بر آمر
 .کا بدست آمده استيآمر يهايران در برابر قلدريا ياسالم يجمهور ملت و مجموعه نظام مقدس

 يدگاههايو د يغ اسالم، امام، انقالب اسالميتبل يبرا يالمللنيب يبونهايمردان ما بخصوص از ترن است که دولتيافزود: انتظار ما ا يبيحب
کاست با صراحت يو بر سر ظالمان قلدر که در رأس آن دولت آمرند يت قاطع ما از مظلومان جهان حداکثر استفاده را بنمايما و حما ينيد

 .ات انقالب ندارديت و ادبيبا ماه يچ انطباقيصفتان هد و شرط با گرگيق يو ب ياد برآورند و بدانند که دم زدن از صلح کليفر

ت ادب و نزاکت و رفتار يم که اگر رعايشدار دهصدا با رهبر انقالب به دشمنان اسالم هد هميح کرد: ما بايتصر ير کل حزب موتلفه اسالميدب
 .ع کنند پاسخ ما سخت و خشن خواهد بوديران را ضايک را نکنند. اگر حقوق ملت ايپلماتيد

ک يدهد. فقط يک حادثه نميهزار نفر در منا خبر از  ۵ک به يان داشت: فاجعه کشتار نزديات آل سعود در حج امسال بيبا اشاره به جنا يو
ه مسلمانان يم علين توطئه عظيتواند پرده از اين فاجعه داشتند مين جان باخته را در ايشتريکه ب يياب متشکل از کشورهايقتيته حقيکم

 .بردارد

آل سعود در  يتيکفا ير و بيتدب يها و بيل توطئه وهابيامروز بدل ين باشد. ولين نقطه زميترد امنيح کرد: خانه خدا و مکه بايتصر يبيحب
 يبزرگ اسالم يد با مشارکت و نظارت کشورهاين پس باين نقطه جهان در آمده است. اداره حج بدون شک از ايتربه صورت نا امن يارسال ج

 .ميچون فاجعه منا در امسال نباش يميگر شاهد حوادث عظيرد تا ديصورت گ

ر کشورها شکل يران و سايه دربار آل سعود در ايت و خشم علاز نفر يموج يافزود: با بازگشت اجساد مطهر زوار جان باخته به اوطان اسالم يو
 .گرفته است
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ه دربار آل يف و نرم به موج اجماع در جهان اسالم عليز از هر موضع ضعيد با پرهيخاطر نشان کرد: دولت با ير کل حزب موتلفه اسالميدب
ن باره فعال کرد و آل يد در اير متعهدها را باي، جنبش غياسالم رد. سازمان کنفرانسيک بهره گيپلماتيد يهاتيوندند و از همه ظرفيسعود بپ

 .سعود را مجبور کرد تا به مطالبات مسلمانان جهان توجه کند

آوردند.  يام حج رويمتعال در ا يهمانان خدايه به کشتار ميدر عراق و سور يسوزها و آدمدنيها پس از سربريريون و تکفيافزود: وهاب يو
 .دا کننديها را در فاجعه منا پيريتکف يپاد رديبا ابيقت يته حقيکم

باشد. مردم يش نميرا عذرخواه ، و در صدد جبران خطاهايست، زيمان نيت منا پشيرسد آل سعود از ارتکاب جنايان داشت: به نظر ميب يبيحب
د آورد يت را در داخل و خارج پدياز رضا يموج يبرره يو اسالم يشد. مواضع انقالبينديب ياانتظار دارند دولت و نظام در مجازات آنها چاره

 .دگان و مردم شديخاطر داغد يموجب تشف

متشکل از نخبگان جهان  ياتهيمات کميت حج تن به تصميريت قبول کند، غرامت بدهد نسبت به مديرد مسئوليد بپذيافزود: عربستان با يو
 .اسالم بدهد

د بدانند که ير امور خارجه کشورمان باياز دارد و وزين يانقالب يپلماسيا گفت: انقالب همواره به دف با اوباميبا انتقاد از دست دادن ظر يبيحب
 .تابنديکا را هرگز برنميمردان آمردر داخل و خارج از کشور هر گونه مماشات با دولت يمندان و دلسوزان انقالب اسالمعالقه

ارد دالر از اموال يليم ۴۶ب کرده است که يرا تصو ي، طرحيکا به بهانه واهيگان آمرنديح کرد: مجلس نمايتصر ير کل حزب موتلفه اسالميدب
کا يکه از کنگره آمر ين عالمتياند. ال، در نبرد مقاومت کشته شدهيدگان که در لبنان و اسرائيب ديکا را بدهند به آسيران در آمريبلوکه شده ا

ران و يتخاصم با ملت ا يخواهند برجام را اجرا کنند بلکه هنوز رويها نه تنها نمييکايمرن است که آيآن ا يشود چه معنا دارد؟ معنايده ميد
شکن د جواب دندانيان باين مدعيها دارد و به اييکايه قلدرمآبانه آمرينشان از روح يواه ين ادعاياصل ا .ران اصرار دارنديغارت اموال دولت ا

 .داد

س جمهور يخبر داد و گفت: رئ يرسم يبخش صنعت بر اساس آمارها يدودرصد يز رشد منفاشاره کرد و ا يبه مشکالت اقتصاد يبيحب
م، رشد يشويم احتمااًل زمستان امسال از آن خارج ميد هنوز در رکود هستيگوير اقتصاد ميم. وزيور سال گذشته گفت از رکود خارج شديشهر
 يشتيرفع مشکالت مع يدهد. دولت برايمردم را آزار م يمشکالت اقتصاد و يکاريب .در صنعت و معدن هم از آمارها سردرآورده است يمنف

 .شديانديد بيدات جديد تمهيمردم با

مردم با رکود،  يازمندان تمام شود. چرخ زندگيکند که به نفع ن ييارانه ثروتمندان را قطع و صرف کارهايافزود: حداقل دولت مطابق قانون  يو
 .دهديرا نشان نم يوط بورس عالمت خوبچرخد. سقينم …و ي، گرانيکاريب

 .رد و پاسخگو باشديت بپذين باره مسئولياست. دولت در ا ياقتصاد ياز علل آشفتگ يکيدولت  يم اقتصادين تيافزود: اختالف ب يو
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 :يد بهشتيدانشگاه شه يئت علميعضو ه

 مسؤول شناختن عربستان را دارد يت الزم برايالملل ظرفنيحقوق ب
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در مورد حق  کند. دولت عربستان ينه شانه خالين زميت خود در اياز بار مسئول يتواند به راحتيدولت عربستان نم :گفت يمحسن عبدالله
  .و ... مرتکب قصور شده است يدنيها از آب آشامآن يحجاج مانند حق برخوردار

ن يفاجعه منا از منظر مواز يبررس» يدر نشست علم يد بهشتيدانشگاه شه يأت علمي، عضو هي، محسن عبداللهخبرنگار مهربه گزارش 
ده و يل واقعه پوشيران برگزار شد، گفت: از آنجا که داليا يون حقوق بشر اسالميسيروز در کميکه عصر د« يشه اسالميو اند يالمللنيب يحقوق

ع يوقا ياز به دادگاه و بررسياثبات ن يرا مسأله برايکنم؛ زيم ينه خوددارين زميدر ا يه است؛ لذا از ورود به بحث اثباتيشب يزنشتر به گمانهيب
  .دارد مدارک و اسناد و 

در مورد  يفريت کين حادثه بر عهده دارد گفت: مسئوليکه در مورد ا يالمللنيعربستان در نقض تعهدات ب يالمللنيت بيدرباره مسئول يو
  .است يت مأموران دولت عربستان قابل بررسياست اما مسئول يفريت کيفاقد مسئول يالمللنيرا دولت در حقوق بياست. ز يمعنيدولت ب

را به يدانم؛ زيد مين موضوع را بعيشود و من ايت محسوب ميه بشريت عليدر مورد عربستان به اثبات برسد، جنا ين موضوعيگفت: اگرچن يو
ک دولت دو رکن ي يت مدنياحراز مسئول يبرا .ات افراد را نداشته استيک قصد سلب حيستماتين دولت به طور عمد و سيرسد که اينظر م

را  ييم تعهدات الزم اجرايکه ما بتواننيگر ايات به دولت عربستان قابل انتساب باشد و دين است که حوادث و سلب حين اول االزم است؛ رک
حجاج مسأله را از  ينظميبر ب يمبن يين است که دولت عربستان با طرح ادعاهايم که دولت عربستان آن را نقض کرده باشد. مشکل ايدا کنيپ

ت يتواند از مسئوليد گفت که دولت عربستان نميهاست. در واقع بادن فکتين موضوع مستلزم ديا يالبته بررس خودش سلب کرده است
  .نه طفره برودين زميخودش در ا

د فه دارنيها وظداده است. دولت يمنف يحقوق بشر را يه جهانيست و به اعالميها نثاقيچکدام از ميدر ادامه افزود: عربستان عضو ه يعبدالله
ر يد تدابيمتوجه افراد است با يدانسته خطريرند؛ لذا اگر دولت عربستان مير الزم را در نظر بگيکه جان افراد در خطر است تداب يدر موارد

ا يدر واقع   .داشتيد نسبت به حادثه منا علم الزم را ميتوان گفت که دولت عربستان بايم يگرفت و به نوعيالزم را در مورد آن در نظر م
 افتد.ين اتفاق ممکن است بيدانست که امکان دارد که ا يا ميکرد  يم يرين کار جلوگياز ا د يبا

ن ينه داشته باشد. اين زميع را در ايوقا يسازت روشنيع در مورد حادثه منا انجام شود که ظرفيو سر يقات فوريد تحقيان کرد: بايب يو
  .رديگيانجام نشود عربستان در مظان اتهام قرار مقات ين تحقيرا اگر ايران است؛ زيقات حق ايتحق
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شود. ياست که در موضوع عربستان در مورد حجاج مطرح م يبه بهداشت موضوع يدر ادامه با اشاره به حق بهداشت گفت: حق دسترس يو
 .داشته استرا  يزيآمضيرفتار تبع يرانيکه عربستان نسبت به حجاج انيبر ا يده مبنيرس يناگفته نماند گزارشات

ها تين ظرفيمسؤول شناختن عربستان در مورد حادثه منا برخوردار است، گفت: ا يت الزم برايالملل از ظرفنيکه حقوق بنيان ايبا ب يعبداله
بر حرکت ت معايريدانسته که سوءمد يد ميا بايدانسته يا ميمناسک حج  يدر برگزار يش از تجربه طوالنيم و دولت عربستان با بيرا ما دار

ت خود در ياز بار مسئول يتواند به راحتين کشور نمين اساس ايدهد. بر هميب الوقوع قرار ميو قر يحجاج جان آنان را در معرض خطر واقع
ا ريو ... مرتکب قصور شده است؛ ز يدنيها از آب آشامآن يکند. دولت عربستان در مورد حق حجاج مانند حق برخوردار ينه شانه خالين زميا
 م.ينيب يرا نم يزينگونه چيلم ها ايبرساند اما ما در ف يدنيکوپتر به مردم آب آشاميتوانسته حداقل با هلين دولت ميا

از  يز نقض کرده است و به نظرم بهتر است تعداديبه بهداشت حجاج را ن يگفت: دولت عربستان حق دسترس يد بهشتياستاد دانشگاه شه
ته مرکب از ين کميل دهند که ايموضوع تشک يبررس ياب را برايقت يته حقي، کميون حقوق بشر اسالميسيمازجمله ک يرانيا يهاسازمان

با بازماندگان حادثه  ييهاو مصاحبه ييان را شناسايقربان يهاجاد کند تا خانوادهيرا ا يتيساتواند وبين حادثه باشد و ميان ايندگان قربانينما
م که ناظر بر خدمات ين سازمان بخواهيم و از ايان موضوع قرار دهيرا در جر يم سازمان بهداشت جهانيتوانين ما ميهمچن  منا صورت دهند

  .شود، باشديکه ارائه م يبهداشت

حفظ عدله و مدارک حادثه شامل حافظه ع، يو سر يقات مستقل، فوريتواند شامل انجام تحقيان از عربستان ميرانيا يهاافزود: درخواست يو
ن مقصر در حادثه و يمسبب يب قانونيمحل را جمع کرده است( ترغ ين هايعه است که دولت عربستان دوربيموجود، )چرا که شا يهانيبدور

ن ين و عدم تکرار چنيز درخواست تضميران و نيت دولت ايو جلب رضا يرسم يان حادثه و عذرخواهيبه قربان يو مدن يپرداخت غرامت فور
  .ده استيان ديها حق دولت زن فهرست و درخواستينماند که اباشد. ناگفته  يعيوقا
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 :ر اوقاف مصريوز

 ين آمار حجاج مصريمفقود؛ آخر ۹۳کشته و  ۱۳۸
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نفر  ۹۳و  ۱۳۸ب ين وزارت، شمار کشته شدگان و مفقودان حجاج مصر را به ترتين آمار اير اوقاف مصر طبق آخريوز «محمد مختار جمعه»
  .اعالم کرد

 ين آمار شمار حجاج مصريف مصر اعالم کرد مطابق آخرر اوقايوز« محمد مختار جمعه»وم السابع، يبه نقل از ال مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .ده استيبه دست نرس يگر هنوز خبرينفر د ۹۳ده است که از سرنوشت ينفر رس ۱۳۸کشته شد در حادثه منا به 

« د عماداحم»مصدومان و کشته شدگان را به بعد از بازگشت  يينفر اعالم کرد و آمار نها ۱۷را  يحجاج مصر يها ين شمار زخميهمچن يو
 .ر بهداشت مصر موکول کرديوز

آن ها را  يين مسئله کار شناساياستفاده نکرده اند و ا يياز مشخصه شناسا يان مصرياز حاج يادين افزود: شمار زير اوقاف مصر همچنيوز
 .ميريگ يافتن و بازگرداندن آنها به مصر به کار مي يخود را برا يتمام تالش ها يسخت کرده است، ول

تعداد  يرفته اند و هنوز آمار قطع ين وحيانجام مناسک حج به سرزم يهزار نفر از حجاج مصر برا ۵ک به يآمار وزارت اوقاف مصر، نزد بنا به
 يريگين کشور و پيت حجاج ايوضع يو بررس يير بهداشت مصر به منظور شناسايست و وزيکشته شدگان و مصدومان حجاج مصر مشخص ن

 .عربستان شده استن حادثه عازم يمفقودان ا
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 ر بهداشت عنوان کرد؛يوز

 جانباختگان فاجعه منا ييشناسا يبرا يسعود - يرانيم ايت ۱۰ل يتشک
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ن يت نشده در کمترياجساد احراز هو ييشناسا يبرا يز کرد از تالش جديپراکنده پره يها يد از اطالع رسانينکه بايان اير بهداشت با بيزو

  .زمان ممکن خبر داد

مسئول در  يا که با حضور مسئوالن ارشد دستگاه هاحادثه من يريگيژه پيدر جلسه ستاد و ي، دکتر حسن هاشممهر يخبرگزار  به گزارش
 .از جانباختگان مشخص نشده است يت شماريمحل وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: هنوز هو

 يفرد يق مشخصه هايرد تا از طريار بستگان افراد جانباخته قرار گيدر اخت يفرم يقانون ين مقرر شد توسط پزشکيافزود: همچن يو
 يق "ديت از طريو در نها يق انگشت نگاريماند از طر يت اجساد همچنان ناشناس باقيت اگر هويشود. در نها يينها شناسات آيجانباخته، هو

 .است يشود که البته کار زمانبر ييت اجساد شناساي" هويان ا

ن فاجعه غمبار را يا يرانينباختگان اجا ييارت کار شناسايم از سازمان حج و زيو پنج ت م از وزارت بهداشت عربستاني، پنج تيبه گفته هاشم
 .دهند يانجام م

 .ن زمان ممکن انجام شودين در کمتريت مفقوديهو ييحداکثر تالش خواهد شد تا کار شناسا د کرد:يتاک يو

م و يکن يعتماد من است که ما همواره به نقل قول ها اين فاجعه گفت: مشکل ايجاد شده درباره ايعات اين با انتقاد از شاير بهداشت همچنيوز
 .ز کرديپراکنده پره يها يد از اطالع رسانين بايکند. بنابرا يد ميمردم را تشد يچرخد که نگران يدهان به دهان م يعاتياخبار و شا

 .ميريعات قرار نگير شايت کرده و تحت تاثيد در اظهارنظرها جانب انصاف را رعايفرمودند با يافزود: همانطور که مقام معظم رهبر يو

د با ينده که کار انتقال حجاج بايآ يژه در روزهايدارد به و يار سختين وزارتخانه کار بسياز وزارت راه، اظهار داشت: ا ير بهداشت با قدردانيوز
 .رديانجام گ يشتريسرعت ب
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 :يب مذاهب اسالميتقر يرکل مجمع جهانيدب

 ابيقت يحق تهيل کميآل سعود است/ لزوم تشک يتيکفا يحادثه منا نشانه ب
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اب يقتيق و حقيته تحقيت: کمآل سعود است، گف يتيکفا ين که حادثه منا نشانه بيد بر ايبا تاک يب مذاهب اسالميتقر يرکل مجمع جهانيدب

  .ل شوديت و مشخص شدن علت حادثه منا تشکيپرده برداشتن از واقع يبرا

د بر لزوم يدر حادثه منا، با تاک يکشنبه، در مراسم بزرگداشت جان باختگان گلستاني، عصر يت اهلل محسن اراکي، آخبرنگار مهربه گزارش 
و  ين حادثه نشان از ناتوانيت و مشخص شدن علت حادثه منا، گفت: ايپرده برداشتن از واقع ياب برايقتيق و حقيته تحقيل کميتشک

 .آن کنند يبرا يد فکريبا ياسالم يمناسک حج بوده و کشورها يت برگزاريريحاکمان و مد يريتدبيب

ت يد احساس مسئوليه همه مسلمانان است و همه در برابر آن موظف هستند و بافيوظ يت در مکه و حرم امن الهيامن يافزود: برقرار يو
ل شود و همه مسلمانان يت مناسک حج تشکيريت و مديحفظ امن يبرا ياسالم يمتشکل از کشورها ياتهيد کمياظهار کرد: با يو .کنند

 .هستند يت در حرم امن الهيامن يمکلف به برقرار

ت کنند، همه مسلمانان يريتوانند مناسک حج مديران عربستان نمياگر مسئوالن و مد :گفت ياهب اسالمب مذيتقر يرکل مجمع جهانيدب
 .م باشنديت سهين امنيا يفه دارند که دست به کار شوند و در برقراريوظ

و  يتيکفايادند، نشان از باز مسلمنان جان خود را از دست د يادياظهار کرد: حادثه مسجدالحرام و منا که در آن شمار ز يت اهلل اراکيآ
ن امر دخالت کرده يد در ايز بايگر مسئوالن نين که مسئوالن وزارت امور خارجه و ديان ايبا ب يو .ران حج استيت مديريو سوء مد يريتدبيب

 .اهلل هستند يم دارند و در نزد خدا مهاجر اليعظ ين حادثه مقاميباختگان اجان :کنند، گفت يريگيو پ

رکل يدب .مان خود را با خداوند و رسول خدا بسته بودنديمنا عهد و پ ين مراسم است و شهدايتراظهار کرد: مناسک حج جامع ياراکت اهلل يآ
 يدانست و گفت: اگر ما به جمهور يو شرع يما را از اهم واجبات اسالم ينظام اسالم ي، وحدت برايب مذاهب اسالميتقر يمجمع جهان

افزود:  يو .ميت کنيرا تقو يو فرق اسالم يعه و سنيمان عمل کرده و وحدت شين پيد به اياست، با يظام ما اسالمم و نيده داريعق ياسالم
 .دارنديمبر يدر بالد اسالم يگرگر دست از غارتيها دها و ابرقدرتسميونيحفظ شود صه ياگر اقتدار جامعه اسالم
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 مار در فرودگاهيب ياجمجروحان بدحال فاجعه منا وارد کشور شدند/فوت ح
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مار، عصر يان بياز حاج يکيهمراه  ت هالل احمر قرار داشتند،يجمع يم پزشکيژه تيو يمجروحان بد حال فاجعه منا که تحت مراقبت ها

  .شدند ()رهينيامام خم ين الملليکشنبه وارد فرودگاه بي

مار وارد ياز حجاج ب يکيمجروح فاجعه منا و  ۶مارستان هالل احمر در مکه که همراه يسرپرستار ب ي، دکتر عبداهلل ثقفخبرنگار مهربه گزارش 
زان که در فاجعه منا دچار مشکل شده اند، از جمله ين عزين مجروحان، گفت: ايت ايح وضعيشدند، در تشر ينيامام خم ين الملليدگاه بفرو

 .ادامه درمان وارد کشور شدند يقرار داشتند و امروز برا يژه پزشکيو ين حادثه هستند که تا کنون تحت مراقبت هايمجروحان بدحال ا

ه بر يکل ييو نارسا يدگان منا گرمازدگيت حادثه دين علت مصدوميشتريب :ما، افزودين مجروحان در هواپينفره همراه ا ۱۰م يبا اشاره به ت يو
 .ت بوده استياثر فشار و ازدحام جمع

لمند بوده که ن زائر جزو مجروحان نبوده بلکه از حجاج سايا :، گفتينيامام خم ين المللياز حجاج در فرودگاه ب يکيدر خصوص فوت  يثقف
 .که داشت، در فرودگاه فوت شد يبر اثر کهولت سن و مشکل قلب

ژه قرار يو يشده و چند بار تحت مراقبت ها يام حج دچار مشکل قلبين زائر در اين زائر سالمند، افزود: ايشتر علت فوت ايح بيدر توض يو
 .ت فوت شديدر نها يا را انجام دهد وليست عمل احهمراه توان يم پزشکيدا کرد که تيز مشکل پيما نيدر هواپ يداشت و حت

هالل احمر تا فرودگاه  يم پزشکيفه تيمجروح منتقل شده به کشور، گفت: وظ ۶ت يمارستان هالل احمر در مکه در خصوص وضعيسرپرستار ب
مورد  يمارستان هايل داده شدند تا به بيران به عوامل اورژانس وزارت بهداشت تحوين عزيژه قرار دهند. ايو يبود که آنها را تحت مراقبت ها

 .نظر انتقال داده شوند
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 عنوان کرد؛ يقشقاو

 زائران وجود دارد يم/احتمال بازداشت برخيهست يت رکن آبادير وضعيگيپ

 

 

 ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۴مهر  ۱۳دوشنبه  - 2932405خبر:  ٔ  شناسه

 

  

عربستان باشند و  يهامارستانيا مجروحان حاضر در بيباختگان مانده، جزء جان يد مفقودشدگان باقيوزارت خارجه گفت: شا يمعاون کنسول
  .از زائران وجود دارد ياحتمال بازداشت شدن برخ يحت

ان خارج از کشور وزارت يراني، مجلس و امور ايمعاون کنسول يمجلس، حسن قشقاو يگاه اطالع رسانيبه نقل از پا مهر يخبرگزاربه گزارش 
ران در لبنان، يا ياسالم ير سابق جمهوريسف يآبادت غضنفر رکنيوضع يريگيپ ين اقدامات صورت گرفته برايح آخريامور خارجه در تشر

در منطقه بوده  ت شناخته شدهيک شخصي يرا ويدر عربستان است، ز يآبادت رکنيوضع يريگيت تمام در حال پيوزارت خارجه با جد گفت:
 .است يرانيپلمات اين ديت اير وضعيگيه مفقودان حادثه منا، پين وزارتخانه همچون بقيو ا

ن مسائل تنها يا ، افزود:ياشغال يدر خاک عربستان و انتقال آن به اراض يآبادش رکنيحتمال ربابا اشاره به موضوعات مطرح شده درباره ا يو
 .د کردييا تأين ادعا را رد يتوان به صورت قطعًا اينم ياست، ول يزندر حد گمانه

ط در آن زمان به يمن، شرا يبه نظر شخصک محل وقوع حادثه منا را مشاهده کردم، ير خارجه ادامه داد: اما من که به شخصه از نزديمعاون وز
 .ز در آن حادثه وجود داشتينده نيها ربوده شوند، چون امکان کشته شدن خود رباينبود که افراد توسط برخ ياگونه

د ييش را تأياًل ربااند، احتمابوده يآبادکه قبل از مفقود شدن با رکن يط و اظهارات افراديو شرا ي، زمانيت مکانيافزود: به لحاظ موقع يقشقاو
احتمال بازداشت  يعربستان باشند و حت يهامارستانيا مجروحان حاضر در بيباختگان مانده، جزء جان يد مفقودشدگان باقيکند، البته شاينم

 .از زائران وجود دارد يشدن برخ

 .شوديد به زنده بودن افراد کمتر ميگذرد، اميشتر ميزان زمان بيدهد، که به هر مينگونه نشان ميا يدانيت ميگفت: وضع يو
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 :باديه جامعه االحناف اهل سنت تاير حوزه علميمد

 ر سؤال استيا و آخرت زيآل سعود در دن يتيکفايب

 

 

 ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۴مهر  ۱۳به دوشن - 2932151خبر:  ٔ  شناسه

 

  

همانان خانه خدا موجب يباختگان مآل سعود در فاجعه منا و جان يتيکفايباد گفت: بيه جامعه االحناف اهل سنت تاير حوزه علميمد -باديتا
  .ردير سؤال قرار گيا و آخرت اعمالشان زين دنين کشور در ايشد تا حکام ا

ن شهرستان ياز حجاج اهل سنت ا يکي« عبدالغفور زراع» يسپارع و خاکييدر مراسم تش يم فاضليد ابراهيس ي، مولوخبرنگار مهربه گزارش 
 د پاسخگو باشند.يو آخرت با ا ين دنيدر ا يان کرد: حکام سعوديب يبادين ابوبکر تاين الديدر مزار موالنا ز

د کرد: مسلمانان يبود تأک ين سعوديمسئول يتيکفايز منا براثر بيانگنکه حادثه غميان ايباد بابياهل سنت تا ه جامعه االحنافير حوزه علميمد
 ا و در آخرت از آنان سؤال خواهد شد.يدرن يحکام سعود ياد نخواهند برد و مطمئنًا کوتاهيگاه از چين واقعه تلخ را هيجهان ا

د در خصوص ينکردند و با يزبانيم يخوباهلل الحرام بهتيهمانان بياز م ينامند وليفن ميالشرن ين حرميخود را خام يگفت: حکام سعود يو
 د قربان انجام دادند به جهان اسالم پاسخگو باشند.يکه در روز ع يتفاوتيو ب يانگارسهل

آل سعود رخ داد و  يتيکفايو ب ياقتيليد قربان در منا براثر بيه جامعه االحناف اهل سنت گفت: متأسفانه حادثه روز عير حوزه علميمد
 م.يدر مراسم حج نباش ين اتفاقات دلخراشينده شاهد چنيآ يداشته باشند که در سال ها يزيربرنامه يستيبا ياسالم يکشورها

 خواهد بود. زان سفرکرده بهشتين عزيا ياند و جاک گفتهين زمان دعوت حق را لبين مکان و بهتريگفت : امروز حجاج ما در بهتر يو

جه يان نتين موضوع تا پايخواهند که اين ميران از مسئوليژه مردم ايوافزود: حکام آل سعود بدانند که مسلمانان جهان اسالم به يفاضل يمولو
 کنند. يريگيپ

شامگاه گذشته در مسجد جامع امام جعفر صادق  يه منا مراسم ختمباختگان حادثن به مناسبت درگذشت جانيهمچن خبرنگار مهربه گزارش 
 ع و تسنن برگزار شد.يباد با حضور اقشار مختلف مردم تشي)ع( شهرستان تا
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 در گفتگو با مهر عنوان شد؛

 و انتقال جانباختگان به کشور ييات شناساين جزئيآخر

 

 ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۴مهر  ۱۳دوشنبه  - 2932258خبر:  ٔ  شناسه

 

 ۸۰ش از يح کرد و گفت: زمان پرواز و انتقال بيو انتقال جانباختگان حادثه منا را تشر ييت شناساين وضعيارت آخريس سازمان حج و زيرئ
  .ودش يم يزائر جانباخته تا ظهر امروز قطع

از  يانجام شده است افزود: تعداد يرانيزائر جانباخته ا ۸۰ش از يب يينکه مراحل شناسايبا اشاره به ا خبرنگار مهردر گفتگو با  يد اوحديسع
م يختگان در سردخانه مکه را به جده انتقال داده اجانبا يکرهايما پ ز در جده بودند وين يصم مکه و تعدادين جانباختگان در سردخانه المعيا

 م.ين افراد را به کشور منتقل کنيبا عربستان ا يم با هماهنگيتا بتوان

ن يشود. به هم يانجام م يسعود يماين جانباختگان با هواپيپرواز ا دارد و زمان بر است يفات خاصيران تشرينکه پرواز از ايل ايگفت:به دل يو
 ن اقدام انجام خواهد شد.يع تر ايبا مقامات عربستان سر يل با هماهنگيدل

ان يم تا پايم بتوانيدواريشود گفت: ام يم يشده تا ظهر امروز قطع ييد شناساينکه پرواز زائران جديد بر ايارت با تاکيس سازمان حج و زيرئ
 م.ين افراد را انجام دهيات انتقال ايامروز عمل يوقت ادار

و انتقال اجساد مرور  يير حج عربستان خبر داد و گفت: با مذاکرات انجام شده روند شناساير بهداشت و قائم مقام وزيوزاز مذاکره با  ياوحد
 رد.يگ يعتر از گذشته صورت ميو انتقال سر ييات شناسايانجام شده عمل يرانيزائران ا يکه برا يداتيشد و با تمه

 يروهايح کرد: نيروز از حادثه منا سخت تر از قبل شده است، تصر ۱۲ش از يل گذشت بيبه دلجانباختگان  يينکه کار شناسايد بر ايبا تاک يو
رسد هرچه به  ين حادثه گذشته به نظر مياز ا يادينکه زمان زيل ايدارند و به دل يرانيجانباختگان ا ييشناسا يرا برا ييما کار طاقت فرسا

 از دارد.يرا ن يترشيم کار زمان بيشو يک مينزد ييند شناسايان فرآيپا

 DNAش يآزما يم برايکن ييجانباختگان آنها را شناسا ييل گم شدن کارت ها و مدارک شناسايم به دليکه نتوان يدر صورت يبه گفته اوحد
 شوند. يران منتقل مين اجساد به ايا

ن افراد موافقت يخواهند شد گفت: خانواده ا نکه هفت نفر از جانباختگان حادثه منا در مکه دفنيد بر ايارت با تاکيس سازمان حج و زيرئ
فات يز در حال انجام تشرين ين افراد به خاک سپرده شدند و مابقيکر جانباخته خود را در مکه دفن کنند که تاکنون دو مورد از ايکردند که پ

 هستند. يقانون
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 يها يبودند پس از بررس يمارستان جده بستريه و در بيکه مجهول الهو ينفر از مجروحان ۵ز گفت: ين حادثه نيدر مورد مجروحان ا ياوحد
ها به  يرانيهستند که فقط ا يريو الجزا يگر مصريو سه نفر د يرانين افراد ايآنها مشخص شد که دو نفر از ا يخانواده ها ييالزم و شناسا

 کشور منتقل شدند.

هزار زائر در عربستان  ۴۰ران آمده و هنوز يهزار زائر به ا ۲۴حال حاضر درصد زائران به کشور بازگشته اند گفت: در  ۳۵نکه يد بر ايبا تاک يو
 کند. يدا ميتعداد زائران در عربستان کاهش پ يب تنديز آغاز شده با شينه نيما از فرودگاه مد ينکه پروازهايل ايهستند و به دل

ز به ين يدارند و خدمات يط خوبين افراد در حال حاضر شرايا ز خبر داد و گفت:ين يارت از ارائه خدمات به زائران عاديس سازمان حج و زيرئ
 شود. يآنان ارائه م

 

 

 گزارش مهر؛

 م/زنگ خطر کرونا به صدا درآمديريبگ يروس قاتل را جديمقابله با و

 

 ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۴مهر  ۱۳دوشنبه  - 2932199خبر:  ٔ  شناسه

  کرمان < استانها

ن خصوص به ين درايمسئول يرد وازگوشه وکنار هشدارهايگيروس شدت ميکروناو يماريهرساله بابازگشت حجاج تب احتمال ابتالبه ب–کرمان
  .رابه کام مرگ بکشد يشماريب يهاتواند انسانيوع ميکه درصورت ش يروسيرسد، ويگوش م

وع آنفوالنزا که اکثر افراد را با مشکالت يها و شيبا سرماخوردگشود يز همراه مييشه شروع فصل پايها: همگروه استان – مهر يخبرگزار
 کند.يمواجه م يتنفس

ان با بازگشت حجاج به يشود. اما در ميدوچندان م يت بهداشت عموميت رعايرد و اهميگيم يشترين روزها شدت بيردار ايواگ يهايماريب
 د.يآيز زنگ خطرها به صدا درميکند نيوپنجه نرم ماز کرونا )مرس( دست يکه با مشکالت ناش يهن از عربستانيم

د نکات يگرفته و با يشتريعربستان شدت ب يهامارستانياز حجاج در ب يشدن شمار ين خطر با توجه به وقوع حادثه منا و بستريامسال ا
 ت شود.يرعا يخوبر افراد جامعه بهياز جانب حجاج و سا يبهداشت

د از يمهمانان خانه خدا به کرمان بازخواهند گشت و افراد با ينده مابقيدو روز آ يوارد استان شد و ط ينان کرماين گروه حاجيروز اوليد
 طور جد مدنظر قرار دهند.را به يت اصول بهداشتياکنون رعاهم

جان دو نفر « مرس»ز يت نينهاد و دريچين استان در کشور پيکرونا در کرمان نام ا يماريپنج نفر به ب يخردادماه سال گذشته بود که با ابتال
 يمارين بيمقابله با ا يبه مرجع عمل يرا کسب کرد و به نوع يدين خصوص تجارب مفيداد کرمان در اين رويدر واقع با ا  ها را گرفت واز آن

 ل شد.يتبد

http://www.mehrnews.com/service/Provinces
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 ياز دارد عزم عموميکه ن ياها پشتوانهاجراست و تنار ساده و قابليشود بسيروس ارائه مياز بروز کرونا و يريکه در خصوص جلوگ ييهاهيتوص
 ييهاها گروهمارستانيژه کادر بيوحجاج و کارکنان حوزه بهداشت و درمان به يهاروس کشنده است. حجاج، خانوادهين ويمقابله با ا يبرا

 ها به مرس وجود دارد.آن ين احتمال ابتاليشتريهستند که ب

 ده نشده استين حجاج ديکرونا در ب يمارياز ب يچ مورديه

ا يکرونا  يمارياز ب يچ مورديد: تاکنون هيگويبا اشاره به آغاز بازگشت حجاج م در گفتگو با مهرارت استان کرمان يس سازمان حج و زيرئ
 ژه قرار دهند.يرا موردتوجه و يو عموم يت بهداشت فرديد رعاين حجاج مشاهده نشده است اما افراد بايدر ب يگرير دردايواگ يماريب

ر يحجاج از ذبح دام در مس يهادهد: خانوادهين ادامه ميتوسط حجاج و مستقبل يت موارد بهداشتيد بر لزوم رعاياهلل پور شعبان با تأکروح
شده و توسط ه ذرات آن در هوا پراکندهيل نقلين و عبور وسايزم يمانده بر رويکنند چراکه با خشک شدن خون باق يفرودگاه تا منزل خوددار

 شود.يافراد استشمام م

 يخوددار يد از ذبح دام در اماکن عموميشود مردم با يمتعدد يهايماريتواند باعث بروز بين امر مينکه ايکند که با توجه به ايد ميتأک يو
 د.کنن

از ابهام قرار دارند،  يادر هاله ين عامالن ازنظر علميروس مرس به انسان هستند، گرچه هنوز ايشتر، خفاش و سگ ازجمله متهمان انتقال و
 يشدن نظرات دانشمندان از خطرها يگرفته و تا قطع يز جدياحتماالت را ن يد حتيان باشد بايسالمت افراد جامعه در م يپا ياما وقت
 يت بررسيتر و اهمين خطر جدير شتر در کشور و بالطبع استان کرمان ايوع مصرف گوشت و شيبا توجه به ش کرد. يريشگيز پين ياحتمال

 شود.ين دام دوچندان ميسالمت ا

المت دام و س يط بهداشتيسودجو بدون در نظر گرفتن شرا يط؛ چراکه افرادين شرايد ايتشد يشود برايم يز عامليان قاچاق دام نين ميدر ا
 شود.يها ميماريوع بين امر سبب شيکنند که ايها مدام يرقانونيغ يياقدام به جابجا

 پاکستان يدر شترها يآلودگ يرد پا

 يد: در سال گذشته تعداد شترهايگويدهد و مياز کاهش آمار قاچاق دام در کرمان خبر م فتگو با مهردر گاستان کرمان  يرکل دامپزشکيمد
 نفر بوده است. ۱۰۶ يربوميرمجاز غينفر و غ ۱۹۳ يرمجاز بوميغ

ن کرمان رمجاز در استايغ يربومينفر شتر غ ۴۱و  يرمجاز بومينفر شتر غ ۱۴۴ز ين ين در شش ماه نخست سال جاريافزود: همچن يو
ها صادرشده شده و حکم قاطع در خصوص آنيمعرف ييبه مراجع قضا ييقاچاق بعد از شناسا يهادهد: داميادامه م يدين رشيحس م.يداشت

صورت صد در صد به يد: البته منابع علميافزايبرد و ميروس کرونا به انسان نام مين انتقال وياز مظنون يکيعنوان از شتر به يديرش است.
 ستند.ين مطلب نيدکننده اييتأ

روس يو ين انسان و دام بوده و عامل آن نوعيمشترک ب يماريروس بيد: کرونا ويگويدهد و ميش شترها در استان کرمان خبر مياز پا يو
 شود.يدر انسان م يخطرناک است که باعث بروز مشکالت تنفس
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ن کشور، يا يهامارستانيدر ب يان زخميشده و با توجه به حضور حاجدهيستان دکرونا در عرب يمارياز ب ييهاکند: کانونيح ميتصر يديرش
دهد: يشده است، ادامه مدهيپاکستان د يدر شترها يآلودگ ينکه رد پايبا اشاره به ا يو کرونا وجود دارد. يماريها با بآن يريامکان درگ

در استان  ين مسئله امکاناتيمقابله با ا يران وجود دارد و برايان به داخل اژه پاکستيوکشور به يشرق يمتأسفانه امکان قاچاق شتر از مرزها
 جادشده است.يا

 شگاه کرمانيص کرونا در آزمايامکان تشخ

است که در آن با انجام  يشگاهيراز تهران تنها آزمايغن مکان بهيد: ايافزايدهد و ميشگاه مجهز در کرمان خبر ميک آزماياز وجود  يديرش
 کرونا وجود دارد. يماريب ييامکان شناسا يها مولکولشيآزما

شگاه ين آزمايستان و بلوچستان، جنوب کرمان، فارس، اصفهان، خراسان و خوزستان به اياستان کرمان ارسال نمونه از س يرکل دامپزشکيمد
 يهاژه شهرستانيودر استان کرمان به مصرف گوشت شتر يد: تقاضا برايگويدهد و ميکرونا را مورداشاره قرار م يماريص بيتشخ يبرا

 شود.يشده و سپس اجازه کشتار داده مشيآزما ين اساس ابتدا شترها توسط دامپزشکيداکرده که بر ايش پيرجان افزايرفسنجان، کرمان و س

 يکشور يهاکرمان به دستورالعمل يهال درس آموختهيتبد

روس در منطقه ما يدارد: کرونا وياظهار م در گفتگو با مهرز يکرمان ن يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت بهداشت يهايمارير گروه مبارزه با بيمد
ن امر باعث شد يشد و البته ا يمارين بير ايبود که در کشور درگ يو عربستان وجود دارد. در سال گذشته کرمان تنها استان يعرب يدر کشورها

شود يکه در سطح کشور انجام م يياز کارها ياريدهد: در حال حاضر بسيادامه م يعيشف يدکتر مهد نه توانمند شود.ين زميکه کرمان در ا
 شده است.ليتبد يکشور يهاجه کار ما امروز به دستورالعمليسال گذشته کرمان است و نت يهادرس آموخته

عدم خروج  يبرا يداتيد: عربستان تمهيافزايشده است، مکرونا در کشور انجام يماريالزم در خصوص ب يهاينيبشينکه پيبا اشاره به ا يو
کت در مراسم حج ن کشور حق شريا يهامارستانيب يو بهداشت يکارکنان درمان يتمام يها در نظر گرفته بود و حتمارستانيروس کرونا از بيو

 را نداشتند.

ن با کارکنان ياز مجروح ياديعربستان، تعداد ز يهامارستانين در بيشدن مجروح يحادثه منا و بستر يد: متأسفانه در پيگويم يعيشف
مشخص شدن  يبراعربستان وجود دارد اما  يهامارستانيروس کرونا با حجاج در بين احتمال مواجه ويعربستان در تماس بودند بنابرا يپزشک
 روز صبر کرد. ۱۴دو تا  يماريشدن دوره کمون ب يد تا سپريافراد با يآلودگ

ن خصوص خبر داده و يدر ا يته دانشگاهيل کميکرمان از تشک يدانشگاه علوم پزشک يمعاونت بهداشت يهايمارير گروه مبارزه با بيمد
 شده است.استان کرمان ابالغ يهامارستانيبه ب يمارين بياز ا يريشگيها در خصوص پد: دستورالعمليافزايم

 افراد عالمت دار يژه برايو يهااختصاص آمبوالنس

استان مراجعه کند در  يهامارستانيبه ب يبا عالئم تنفس يد: اگر فرديگويدهد و ميدانشگاه و استان خبر م يهامارستانيب يبنداز سطح يو
 شود.يمار مراقبت ميک اتاق تک نفره از بيزوله شدن نبوده و در ياز به اين يشود و حتيم ياز بستريصورت ن
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مار به آن ياعزام ب يپور برا يمارستان افضليموجود در ب يماران به خدمات تخصصياز بيش و نيج آزمايدارد: بعد از حصول نتايابراز م يعيشف
شده فيتعر يماران تنفسين بيا يبرا يخاص ياند و کدهاز شدهن منظور مجهيا يبرا يخاص يهان آمبوالنسيشود. همچنيمارستان اقدام ميب

ق حجاج به ياز طر يماريدر خصوص انتقال ب يد: تنها نگرانيافزاياز آموزش کامل کارکنان حوزه بهداشت و درمان خبر داده و م يو است.
 ان داشته باشند.يا اطرافن تماس را بيروز اول بازگشت کمتر ۱۴کنند در  يشود حجاج سعيه ميان است. توصياطراف

 يدار به مراکز درمانع حجاج عالمتيلزوم مراجعه سر

 يو درمان يک مرکز بهداشتينکرده و حتمًا به  ير تب و سرفه اقدام به خوددرمانينظ يکند: حجاج در صورت مواجه با عالئميه ميتوص يعيشف
 رد.يها صورت گآن يبرا ياز مداخله درمانيو در صورت نشود  يها بررسروس مرس در آنيمراجعه کنند تا امکان ابتال به و

ها و يزمان با فصل سرماخوردگدا کرد که هميرماه در کرمان بروز پيماه تا اواسط تبهشتيکرونا در ارد يماريد: در سال گذشته بيگويم يو
شده است و زمانهم ي، آنفوالنزا و سرماخوردگيتنفس يهاوع انواع عفونتيبا فصل سرما و ش يمارين بيوع ايآنفوالنزا نبود اما امسال احتمال ش

 اد است.يم زيباش يحاد تنفس يهاعفونت يادين زمان شاهد موارد زينکه در اياحتمال ا

روس يم چراکه ويمشکوک شو يمارين بين عالمت به ايتراد شود و با کوچکيدر خصوص کرونا در جامعه ز يد نگرانيکند: نبايد ميتأک يعيشف
 يو ا افراد مشکوک وجود داشته باشد.يمار با حجاج ير تماس بينظ ينکه شواهديشود مگر ايپخش نم يراحتبه يونا در جامعه عمومکر
دانسته و در  يشده است، دست دادن و روبوسمار آلودهيله فرد بيوسکه به يائيا اشيم با فرد مبتال يروس مرس را تماس مستقيانتقال و يهاراه

صورت ز بهير شتر را نيد حتمًا محصوالت شتر را بعد از حرارت دادن کامل و شيکننده است و افراد بار شتر آلودهيد: استفاده از شيوگيادامه م
 زه مصرف کنند.يپاستور

 ياراهن برين پيا آستيها، استفاده از دستمال، دست مرتب دست يدار، شستشوم با فرد عالمتياز تماس مستق يگفت: خوددار يعيشف
 يهاازجمله راه يکادر درمان يبرا N۹۵و ماسک  يمردم عاد يبرا ياز عطسه و سرفه، استفاده از ماسک جراح ياز انتشار ذرات ناش يريجلوگ

 از بروز کروناست. يريشگيپ

اند اما در کنار ک حس کردهيکرونا آشنا بوده و آن را از نزد يماريا بر مناطق کشور بين سايش از ساکني، مردم کرمان بخبرنگار مهربه گزارش 
روس قاتل را از صحنه روزگار محو کرد و ين ويذکرشده ا يت اصول بهداشتيارانه عمل کرد و با رعايهوش يد کميهمه احتماالت موجود تنها با

 م.يآماده مقابله با آن باش يح و اصوليصح يدگاهيد با ديشود بلکه با جاديکاذب در جامعه ا ينگران يمارين بين خصوص ايد در اين رو نباياز ا

 يخبرنگار: اسما محمود
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 :ر اطالعاتيوز

 حادثه منا را بر عهده دارد يت بررسيوزارت اطالعات مسئول

 

 

 ۱۰:۱۵ - ۱۳۹۴مهر  ۱۳دوشنبه  - 2932296خبر:  ٔ  شناسه

 

  .حادثه منا را بر عهده دارد يت بررسير اطالعات گفت: وزارت اطالعات مسئوليوز -راز يش

تگان حادثه منا در حرم مطهر شاهچراغ )ع(، کر جانباخيع پييصبح دوشنبه در مراسم تش ي، حجت االسالم محمود علوخبرنگار مهربه گزارش 
 يآن وزارت اطالعات مکلف شد مستندات حادثه منا را جمع آور يب داد که طيترت يران جمعه گذشته نشستيا ياسالم يگفت: دولت جمهور

 و اعالم کند.  ين حادثه را بررسيرعمد بودن ايا غيادامه داد: وزارت اطالعات مکلف است عمد  يو کند. 

را  يده موارد حقوقيب ديداغدار و آس يت دارد از جانب خانواده هايز مسئولين ياست جمهورير يد کرد: معاون حقوقير اطالعات تاکيوز
ز مسئول بازگرداندن حادثه يادآور شد: وزارت کشور ني يحجت االسالم علو سته را انجام دهد. ياقدام شا ين الملليو در جامعه ب يريگيپ
 يت خانواده هايبه وضع يدگيجانباختگان و رس يمراسم ها ين استانداران کشور مسئول برگزاريآنان شد و همچن يرهاکيدگان منا و پيد

آن ها ملزم شدند  يمذاکرات با مقامات سعو يبرود که ط يافت به عربستان سعوديت يز مامورير بهداشت نيد کرد: وزيتاک يو آنان هستند. 
قدم ها  ينکه تماميان اير اطالعات با بيوز عا انجام شود. ياجساد سر ييل دهند و کار شناسايتر به کشور تحوع يکر جانباختگان را هر چه سريپ

جانباختگان انجام  يبا خانواده ها ين و مراتب همکاريتام يران اسالميبرداشته شده است، گفت: عزت ا يران اسالميعزت ملت ا يدر راستا
 شود.  يم

را به کام مسلمانان جهان تلخ  يو مذهب ينياد ديادآور شد: فاجعه منا هم حج و هم اعياز سخنان خود  يگريددر بخش  يحجت االسالم علو
که  يزان خود را در حادثه ايتن از عز ۴۷۰ران حدود يادامه داد: ا يو کشور جهان داغدار شدند.  ۲۲تلخ، مردم مسلمان   ن فاجعهيکرد و در ا

هانه و نابخردانه يک طرف و رفتار سفيآل سعود از  يتيکفا يد کرد: بير اطالعات تاکيوز افتاد، از دست داد. آل سعود اتفاق  يتيکفا يب يدر پ
 ک فاجعه رساند. يآنان حادثه را در حد 

کردند و به  يم ينابخردانه با ملت مسلمان همدرد يآن رفتارها يه آل سعود به جايد کرد: اگر حاکمان سفيتاک يحجت االسالم علو
 يو م. يرا شاهد بود ياسالم يد کاهش خشم ملت هايشد و شا ياز عمق فاجعه کاسته م يد مقداريگفتند شا يت ميتسل ياسالم يرهاکشو

 ين حادثه رويآنان ا يتيکفا ين حال با بيآل سعود بود که در ع يرانسانيو رفتار غ يريت ناپذيگفت: آن چه باعث خشم مسلمانان شد مسئول
 يگر کشورهايگر با ديکديد دست در دست يران باين حادثه حفظ شود و ملت مسلمان ايا ين الملليد ابعاد بيد کرد: بايتاک ر اطالعاتيوز داد. 

 کنند.  يريگين حادثه را پيا ياسالم
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 :در گفتگو با العالم يادار فدويدر

 ستيسه نيها قابل مقاييکايبا آمر يسعود يريپذبيآس

 

 

 ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۴مهر  ۱۳دوشنبه  - 2932306خبر:  ٔ  شناسه

 

ن يد، علت آن ايانجام ده يسعود يهايكا و توانمنديآمر يهاين توانمنديب يسه ايد مقايتوان يسپاه پاسداران گفت:نم ييايدر يرويفرمانده ن
  .جاد کرده انديا يها توانمندييكايآمر يها بر مبناهايعوداست كه س

شبکه العالم افزود: ما همواره « من طهران»شب گذشته در گفتگو با برنامه  يفدو يادارعليبه نقل از العالم، در مهر يخبرگزاربه گزارش 
ك يكنند. اگر الزم شد در  يطنت مين خانواده شيا ياز اعضا يم كه بعضيهست يك خانواده ايم كه در يکن يحس م يخودمان را در موضع

 ش بنشاند.يرد و او را سرجايطان را بگين شيد گوش ايطان وجود داشته باشد حتما برادر بزرگتربايفرزند ش يخانواده ا

وجود دارد  ين توانمنديا يد کرد: وقتيمختلف تاک يآن در زمان ها ياديکا و ايران دربرابر آمريملت ا يو مقاومت ها يستادگيبا اشاره به ا يو
و  يشود كه از دشمن يشتر مواقع كسرشأن مان مي، در بيندارند. به نوع يتيكوچك موضوع يطانهايم، شيطان بزرگ بپردازيكه به مقابله با ش

 م.ياد كنيطان بزرگ يكمتر از ش يديتهد

را  ياست كه قدرت هرگونه گوشمال يو كامل يكاف يهايسپاه، توانمند يروهايمسلح و ن يروهاين ينمندخاطرنشان كرد: مسلما توا يسردار فدو
ط يبا ما در شرا يطوالن يطان بزرگ سالهايم كه مسلما شيدان يتواند انجام دهد، اما م ين كار را ميار دارد و اين كوچك در اختياطيش يبرا

ها، حق و ييكايت ما و آمريلش آن است كه ماهيانجام دهد و دل ياقدام يتواند در برابر انقالب اسالم يداند كه نم يبرد و م يبسر م يبازدارندگ
 كردند. يزند، به فردا موكول نميتوانند به مقابله با حق بپرخ يدانستند كه م يها مييكاياست. اگر آمر يباطل

 رانيا يشتن داريزان خويدر م يسعود ياشتباه محاسبات

 يجمهور يشتندارياست خويمعتقدند عربستان از س ين سؤال كه بعضي، در پاسخ به ايسپاه پاسداران انقالب اسالم يائيدر يرويفرمانده ن
ها ييكايكردند، آمر يكند، گفت: دشمنان ما معموال اشتباهات محاسبات يه دخالت مين و سوريمن، بحريسوء استفاده كرده و در  ياسالم

 ز همان طور.يآنها ن يمانان منطقه ايكردند هم پ ياشتباهات محاسبات

گر در يرا سه روز د يگفت مصاحبه بعد ين اشتباهات آن قدر احمقانه بود به خبرنگار ميكرد، و ا يز اشتباهات محاسباتيافزود: صدام ن يو
ژه دشمنان كوچك يشمنان ما بوكه د ين اشتباهات محاسباتياز ا يكيكردند.  يتهران انجام خواهم داد. همواره دشمنان ما اشتباهات محاسبات

ن اشتباهات ياز ا يكي ها.يژه سعودياست، و بو يانقالب اسالم يشتن داريزان خويدر م ياوقات مرتكب شدند، اشتباهات محاسبات يما بعض
 يالب اسالمانق يشتنداريزان خويدر م ياوقات مرتكب شدند، اشتباهات محاسبات يژه دشمنان كوچك ما بعضيكه دشمنان ما بو يمحاسبات

 ها.يژه سعودياست، و بو

http://www.mehrnews.com/
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م تا ينينش يما نم يستند به صورت جامع و كامل محاسبات انجام دهند وليبرند كه قادر ن يبسر م يطيها در شرايادامه داد: سعود يسردا فدو
 م.يشان تكرار شود بعد اقدام كنيآنها اشتباهات محاسبات

 زدن به آنها يو تودهن ي، گوشماليشتن داريان خوياز پا يهشدار به سعود

از  يليآنها وجود دارد. اگر خ يباشد كه در اشتباهات محاسبات يزيمان فراتر از آن چيشتنداريخاطرنشان كرد: امكان دارد كه خو يو
ر منطقه كوچك د يطانهايدارد، نبود؛ ش ياسالم يايبودن و به لحاظ ادب و ح يبه لحاظ اسالم يكه انقالب اسالم ييتهايتها و محذوريمحدود

ت ين محدوديم و ايكن يصحبت م يك جامعه اسالميطنتها را در منطقه انجام دهند. اما ما در ين اقدامات و شياز ا يليافتند خي يفرصت نم
دادن و  يما، گوشمال يف الهيما نباشد، بلكه برعكس تكل يف الهيگر تكليد يشتن داريبرسد كه خو ينكه خباثت به حديوجود دارد، مگر ا

 منافع خود را ندارند. يفهم و شعور محاسبه درست برا يباشد كه حت يزدن به كسان ينتوده

 يطوالن ي، گفت: سالهايو فرامنطقه ا ييكايآمر يسپاه با توجه به وجود ناوها ييايدر يروين يدرباره توانمند يدر پاسخ به سوال يسردار فدو
 يروين نيج فارس و تنگه هرمز است و عالوه بر ايت در منطقه خلين امنيتام يالمسپاه پاسداران انقالب اس ييايدر يرويت نياست كه مسؤول

 ز حضور دارد.يآزاد ن يعمان و آبها يايسپاه در در ييايدر

ج فارس از يح کرد: خليف و تصريا توصيج فارس و تنگه هرمز را قلب شرق و غرب دني، خليسپاه پاسداران انقالب اسالم يائيدر يرويفرمانده ن
قرار دارد در  ينكه در مركز انقالب اسالميد عالوه بر اينين مشخصه ها را ببيد ايتوان يا نميدن يچ كجايبرخوردار است كه در ه ييصه هامشخ

ا يج فارس وجود دارد. و هر چه در دنيآن حساب كرد در منطقه خل يتوان رو يكه م يزيا و آن چيدن يقرار دارد، انرژ ياسالم يمركز كشورها
 شود. يشتر ميا بيدن يو انرژ يت اقتصاديژه امنيت بوين امنيج فارس از تاميم سهم خليرو يمجلوتر 

رفت اما االن  يمصرف كننده م يايج فارس به دنيون بشكه از نفت از خليليد نه ميان رسيبه پا يليجنگ تحم يخاطرنشان كرد: وقت يفدو
 ۴۰تا  ۳۵كنند به  يم ينيش بيكنندگان پ ينيش بيهمه پ ۲۰۲۰. در سال رود يرون ميج فارس به بيون بشكه در روز از خليليست ميب
سپاه پاسداران  ييايدر يرويما به عنوان ن يبرا يفيت وظاين اهميج فارس است و هميت منطقه خلين اهميد. ايون بشكه خواهد رسيليم

 زند.ت را بهم بين امنيقادر نباشد ا يچ مجموعه ايمشخص كرده است تا ه يانقالب اسالم

 ييها هرجاييكايآمر يرود ول يت ميامن يرود برا يكه م يياست در هرجا يگذشته مدع يكا هم االن و هم سالهايطان بزرگ آمريافزود: ش يو
ت يامن يرود برا يكه م يياست در هرجا يگذشته مدع يكا هم االن و هم سالهايطان بزرگ آمريبوجود آوردند. ش يكنند ناامن يكه دخالت م

 بوجود آوردند. يكنند ناامن يكه دخالت م ييها هرجاييكايآمر يول رود يم

 است يناامن يكا در منطقه به معنايوجود آمر

در طول هشت سال  يفروند كشت ۵۸۰ج فارس، ادامه داد: يدر باره حمله به شناورها در هشت سال جنگ خل ييبا اشاره به وجود آمارها يفدو
م يك و نيگر در طول يم سال و پنجاه درصد ديها در شش و ن ين كشتيگرفت. حدود پنجاه درصد ا ج فارس مورد اصابت قراريجنگ در خل

ن يم سال متعلق به اول جنگ است. ايم سال آخر جنگ بوده است و آن شش و نيك و نيم سال، يك و نين يسال مورد اصابت قرار گرفتند. ا
 ج فارس آمدند.ي، به خليت انرژيژه امنيج فارس بويخل يشتر برايت بين امنيتام يها با ادعا ييكاياست كه آمر يم سال، همان مدتيك و ني

 برابر کرد۹را  يج فارس ناامنيکا در خليحضور آمر
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 ين برود و تعداد كشتيت از بيها باعث شد تا نه برابر امنييكاين آمدن آمريد كرد: اي، تأكيسپاه پاسداران انقالب اسالم يائيدر يرويفرمانده ن
آن است كه نه برابر  يم سال، به معنايم سال و زمان شش و نيك و ني، در زمان يكه مورد اصابت قرار گرفتند با توجه به نسبت مساو ييها

د كه ينيب يد، ميريمن را در نظر بگين و ين طور است. در افغانستان، عراق و منطقه لبنان و فلسطيه موارد هميشتر شده است. در بقيب يناامن
 .يناامن يعنيكا يوجود آمر

جنوب  يت منطقه خودمان و منطقه كشورهايم امنيفه دارين بوده است چون هم وظيمان بر اياظهار داشت: ما اساس و مبنا يسردار فدو
 ياستفاده كنند برا يج فارس و انرژيخواهند از موضوع خل يها مييكايم. آمرين كنيتام يا را به لحاظ موضوع انرژيت دنيج فارس و امنيخل

 ا بر خودشان است.يگر دنيد ياز سلطه كشورها يريا و مهمتر از آن جلوگيادامه سلطه بر دن يعنيكه صرفا مربوط به خودشان است؛  يمنافع

 ها با ناامن کردن منطقه به اهدافشان برسند ييکايم آمريده ياجازه نم

ار يدا كند سلطه بسيپ يا فرصتيدوم مرتكب شده است و اگر دن يپس از جنگ جهان يطوالن يكا در سالهايكه آمر يگفت: با توجه به ظلم يو
 يگر به كار نميگذشته شان د يدر دست ندارند و همه ابزارها يچ ابزاريچ عامل و هيها ه ييكايها بوجود خواهد آورد و آمر ييكايبر آمر يبد
ار داشته باشند كه هم به سلطه گذشته ادامه يوانند در اختت يكه م يزيد. تنها چيآ يگر به كار نميگذشته شان د يو اقتصاد يد، توان نظاميآ

ن يهم يج فارس است و برايخل يار داشتن انرژيكنند، در اخت يريجلوگ يژه سلطه اقتصاديگران برخودشان بوينكه از سلطه ديدهند و هم ا
 طقه اهداف خودشان را به جلو ببرند.ها با ناامن كردن من ييكايم كه آمريده ياجازه نم يطيچ شرايدر منطقه هستند و ما تحت ه

، يشات رهبريردر حج و فرمايج فارس واتفاقات اخيد خليجد يسپاه به چالشها ييايدر يرويدرباره نگاه ن يدرپاسخ به سوال يسردار فدو
 آن است. يهايكا و توانمنديرد آميتهد يآن برمبنا يها يها و آمادگيسپاه و تمام توانمند ييايدر يروين يهايزيخاطرنشان کرد، تمام برنامه ر

 كنند يم يها بازييكاين و قاعده آمريها با زميسعود

ها بر ين است كه سعوديد، علت آن ايانجام ده يسعود يهايكا و توانمنديآمر يهاين توانمنديب يسه ايد مقايتوان يافزود: شما قطعا نم يو
 ين توانمنديكنند؛ بنابرا يم يها بازييكايآمر يو قاعده باز ين بازيردند و با زمجاد كيا يها توانمندييكايف آمريها و با تعرييكايآمر يمبناها

 ست.يسه نيقابل مقا يكا و سعوديآمر

 شود يج فارس صادر مياز خل يصد درصد نفت سعود

 ۱۰۰د يم كه تهديم كردكا فراهيه ناوگان آمريهرگونه اقدام عل يرا برا يت كننده ايكفا يهايكه ما توانمند يد كرد: وقتيتأك يسردار فدو
ا يها صددرصد، راجع به همه اموراتشان، وابسته به در يندارد. سعود يو مفهوم يمعن يسعود ۵ا يو  ۱۰د يشود، مسلما تهد يمحسوب م

ج فارس يه و در داخل خليها در منطقه شرق يشود. مهمتر از آن همه نفت سعود يج فارس صادر ميها از خليهستند. صددرصد نفت سعود
اصال با  يسعود يهايريپ پذياد است؛ آسيكا زيآمر يهايريب پذيادامه داد: آس يسپاه پاسداران انقالب اسالم يائيدر يرويفرمانده ن ست.ا

 ست.يسه نيها قابل مقاييكايآمر

ن سالها يطول ااست. ما همواره در  ياسالم يايآن جغراف يايج فارس، مردم و تمام جغرافيمنطقه جنوب خل يگفت: كشورها يسردار فدو
 ييچ بويبه اسالم ندارند و ه يچ ربطيكه درست است حكامشان ه ييم. كشورهايدانست يم ياسالم يت از كشورهايف خود را حماياز تكال يكي

 قرار دارد. يا در منطقه اسالمين جغرافياز اسالم نبردند؛ اما مردم آنها مسلمان هستند و ا
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 تانعربس ياز سو يرانيق ايف قايب توقيتکذ

كه درمعرض  يمن، اظهار داشت: مسلما كسانير يدر مس يرانيق مسلح ايك قايف يبر توق يمبن يعربستان سعود يدرباره ادعا يسردار فدو
را كه به  ينكه رونديا ايكنند  يريا از غرق شدن خود جلوگينكه يا يشوند، برا يمتوسل م يا خسيرند، به هرچوب يگ يغرق شدن قرار م
ن يبودن ا يرانياز ا يچ آثارين را پاسخ دادند و اعالم كردند كه هيها اييكايد كرد: آمريتأك يو ه كنند.يمنجر شده است، توج غرق شدن آن ها

 حات و اقدام وجود ندارد.يتسل

 ماه جنگ ۶ها پس از يمنيها در مقابل يشكست سعود

 يرد، حركت هايگ يكه صورت م يياز حركت ها ي، قسمت اعظميعلف ياي، افزود: در دنيسپاه پاسداران انقالب اسالم يائيدر يرويفرمانده ن
 ياوردند، بلكه برعكس سه استان جنوبيبه دست ن يروزيچ پين همه بمباران و تجاوز، هين است كه بعد از شش ماه، اياست؛ مهم ا ير رسميغ

نكرده،  يچ مقاومتيه يسعود يروهايار گرفته، نانصاراهلل قر يروهايمن بوده است، در معرض هجوم نيمتعلق به خود  يك زمانيكه  يسعود
كه  يمن هست، وقتي يميبه حسب ظاهر بلكه سه استان كه سه استان قد يسعود ياز خاك فعل ياديار زيبلكه فرار كردند و درعمق بس

ق خود را در يتها و عدم توفتوانند شكس يها نميكردند، سعود ينيها عقب نشيكردند، سعود يشرويكه پ يزانيكردند، به هر م يشرويروها پين
 زها جبران كنند.ين گونه چيحمله با ا

 هيران به سوريا ينيزم يرويب ارسال نيتکذ

ك يه اعزام كرده، و در صدد است يران همزمان با حضور روسها صدها سرباز به سورينكه ايبر ا يها مبن يغرب يدر پاسخ به ادعا يسردار فدو
ران ندارند، آن ها ياز طرف ا ييروياز به نيه وعراق نيه انجام دهد، اظهار داشت: مردم مسلمان سوريسوره در يروس يبا هماهنگ ينيحمله زم

 ات را انجام دهند.يتوانمند هستند كه همه نوع عمل يعمل كنند، خودشان به اندازه كاف يبر روال مقاومت و بر روال انقالب اسالم يوقت

ن ين ببرند، هميه را از بيكفر و استكبار متفق شدند كه حكومت سور يايكل دن ياست كه به نوعش از پنج سال يخاطرنشان كرد: اكنون ب يو
ست روز نتوانستند مبارك را حفظ كنند، يش از بيمبارك را در مصر حفظ كنند، ب يه، متحد شدند كه حسنيسور يكفر تا قبل از ماجرا يايدن
نها هم يها كه موافق هم بودند، ا ين سعوديم نبودند، مثل هميمبارك سه ير سرنگونكه د ييهايها به اضافه توانمنديهمه آن توانمند يول

ا ين ببرند، پنج سال است كه نتوانستند، چرا؟ آيه را از بيسور يكردند كه حكومت قانون يها و با هم سع ييها و اروپاييكاياضافه شدند به آمر
 يدهند، اگر تعداد كم يد ميه ما شعار تهديو عل يه انقالب اسالميآن ها چطور علن طور باشد كه يم نتوانستند!؟ اگر ايرو داشتيچون ما ن

ه يحكومت سور ياز سرنگون يريجلوگ يآنها، برا يان منطقه ايغرب و حام يايه، پنج سال قادر بودند از همه اقدامات دنيما درسور يروين
 كنند!؟ يد مياستفاده كنند، چرا ما را تهد

به اعزام  يازين دو كشور نيه ومردم مسلمان عراق و ارتش ايگفت: مردم مسلمان سور يسپاه پاسداران انقالب اسالم يائيدر يرويفرمانده ن
كه  ين پنج ساليهم يات اجرا كنند، همانطور كه طيتوانند عمل يران ندارند، بلكه آنها قادر به دفاع از خود هستند و خودشان ميرو از طرف اين

 انجام شده است.

 است يه، كار عاقالنه ايه از سوريوست ريحما
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هستند و نسبت به هم  يميار قدين بسيه متحديه و سوريار درست و عاقالنه كرده است. اوال روسيه هم كار بسيگفت: روس يسردار فدو
ه از ياحساس خطر روسنكه يشده. دوم ا يشد و االن عمل يم يك روز عمليد يكاغذ نوشته شده بودند، با يرا كه رو يدارند، تعهدات يتعهدات

 است. يست ها واقعيه داعش و تروريناح

مثل داعش و  ييست هايسم و تروريرا ترورين احساس را ندارند، زياد است كه اينقدر زينها را درست كرده اند، ايكه ا يكسان يافزود: نفهم يو
است كه همه كشورها را دربرخواهد گرفت و  يديتهدن گروهها يستند، بلكه وجود ايا و حكومت نيك جغرافي يبرا يجبهه النصره فقط خطر

توانسته اند انجام  يچه اقدام يل داده اند، وليه داعش تشكيشدند كه ائتالف عل يد كرد: چهل كشورمدعيتأك يسردار فدو نه درحد حرف.
كند، نفت  يت ميداعش حما يستهاياز تروركه  يسميد با تروريباشد، اظهار داشت: با يد واقعيسم باينكه مقابله با تروريان ايبا ب يو دهند.

 يار درستيه كار بسيافزود: روس يسپاه پاسداران انقالب اسالم يائيدر يرويفرمانده ن دهد، مقابله كرد. يخرد، به داعش پول م يداعش را م
 سم پرداخته است.يبا ترور يانجام داده، و به مقابله واقع

ه وجود دارد، گفت: من هم يبا سور يه و هماهنگيران و روسين ايات مشترك بيو اتاق عمل يماهنگا هين سؤال كه آيدر پاسخ به ا يسردار فدو
سم مقابله شود، از يد با تروريكه با يه و عراق و درهمه مناطقياز هست در سوريكه ن يچون با توجه به اقدام يدم ولين موسسه را شنيخبر ا

سم يدر مقابله با ترور يك هماهنگيدم و ظاهرا قرار است يندارم. من هم خبرها را شن ين موضوع خبريخارج است، از ا ييايطه مسائل دريح
 رد.يها است، صورت گ يكه مظهر آن داعش

ران يعرب خود در خصوص مقابله با ا يبا شركا يهمكار ي، برايستيونيم صهيرژ ير افراطياهو، نخست وزين نتانياميد بنيدرباره تهد يو
همراه  يعرب ياز كشورها يليخ يرا برا يت مستقلين طور كه هويستم، هميقائل ن يستيونيم صهيرژ يرا برا يتقلت مسيح کرد: من هويتصر

مختلف كه  يها اعتراف دارند در جاها ييكايآمر يكنند، وقت يها عمل م ييكاياز آمر ينها به عنوان جزئيستم، همه ايست ها قائل نيونيبا صه
نه توانمند باشد و نه جرات كند  يستيونيم صهيكنم كه رژ يانجام دهند، من تصور نم يه انقالب اسالميعل يستند جز حرف اقدام عمليقادر ن

مرتجع  يم هايست با رژيونين صهيب يكيار نزديار بسيارتباطات بس بزند. يچ گونه اقداميها دست به ه ييكايكه خارج از چرخه و معادله آمر
ع يل و تسريتسه يستيونيم صهين رفتن آن ها را مانند رژيبرد، و حتما از ب ينم يياط ها راه به جان ارتبيبه وجود آمده، و مشخص است كه ا

 كند. يم

 يستيونيم صهيبا رژ يک سعوديروابط نزد

هستند، اظهار  يستيونيم صهيعرب رژ ين سؤال كه كدام كشورها شركايدر پاسخ به ا يسپاه پاسداران انقالب اسالم يائيدر يرويفرمانده ن
ن يبرخالف ا يك مجموعه اسالميها به عنوان  يعرب از جمله سعود ياز دولتها يليكه خ يزياست برخالف آن چ يطوالن يداشت: سال ها

مرتجع  يم هايست با رژيونين صهيب يكيار نزديار بسيارتباطات بس يست ها هستند، وليونين مخالف هستند و مخالف صهيكه با اشغال فلسط
ع يل و تسريتسه يستيونيم صهين رفتن آن ها را مانند رژيبرد، و حتما از ب ينم يين ارتباط ها راه به جايخص است كه ابه وجود آمده، و مش

 كند. يم

ك ين منطقه با به وجود آوردن يش از شصت سال است كه درايست ها هستند، بيونيخاطرنشان كرد: مسلما، كفر مطلق و ظلم مطلق صه يو
همراه با  يعرب ياز حکام كشورها يليو خ يستيونيم صهين و جهان اسالم كرده اند، ذات رژيرا به مردم فلسط ييانتها يظلم ب يم جعليرژ

 است. ياست و حق ماندن ين رفتنيرا باطل از بين خواهد برد، زيست، قطعا آن ها را از بيونيصه
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  .رديپذيک زائر را نمي يدن حتوجه مفقود مانچيران به هيد کرد: ايابعاد فاجعه منا، تاک يريگيد بر پياحمر با تاکت هالليرکل جمعيدب

سرخ در تهران بيصل يالمللنيته بيکم يندگيس دفتر نماين رئير مارتيويدار با اوليدر د ياصغر احمدي، مهندس علمهر يخبرگزاربه گزارش 
چ وجه قابل قبول يهران بهيا يفت: در کنار همه تبعات فاجعه منا آنچه برابا اشاره به فاجعه دردناک منا که جهان اسالم را به سوگ نشاند، گ

 .ته پاسخگو باشدينه به کمين زميد در ايطور قطع عربستان بااست و به يرانياز زائران ا ينخواهد بود، مفقود شدن تعداد

بود که در  ييهاتيمواجه شد، ممنوع يا عربستان سعودن حادثه بيران در اياحمر انکه آنچه هاللياحمر با اشاره به ات هالليرکل جمعيدب
کم بتواند در ن بود تا دستيران اياحمر اباختگان حادثه منا بود، اظهار کرد: همه تالش هاللمصدومان و اجساد جان ييو شناسا يامدادرسان

رو ت روبهينه با محدودين زميند که متاسفانه در از مسلط نبودند، ارائه خدمت کين يبه مصدومان خود که به زبان عرب يارائه خدمات امداد
از موضوعات در  يارير بهداشت بسيوز يبه سرپرست يرانيئت ايو سپس ورود ه يام قاطع مقام معظم رهبريم و البته خوشبختانه با پيشد
 .قرار گرفت ير عاديمس

که چهار روز پس از فاجعه، فقط  ييم تا جايروبرو شد ياريت بسيدز با محدويباختگان فاجعه منا نجان ييشناسا ين برايافزود: عالوه بر ا يو
ش رفت و در يپ يت پس از سخنان رهبر معظم انقالب، مذاکرات به نحو خوبيرا دادند و در نها ييعکس اجازه شناسا يبا نشان دادن تعداد

 .به خود گرفت يباختگان فاجعه به کشور روال عادت روند انتقال جانينها

 يدشوار يکنون يح کرد: نگرانيمانده است، تصر يحادثه منا در مکه باق يرانيباختگان اتن از جان ۲۴۷کر ياکنون پنکه همياشاره به ابا  ياحمد
باختگان جان يمابق ييبه شناسا يشتريم تا بتوان با سرعت بيروز از وقوع فاجعه است و لذا در تالش ۱۱اجساد پس از گذشت  ييشناسا

 .پرداخت

احمر در منطقه، عنوان کرد: هالل يقو يکيران به مرکز لجستيل ايتبد يسرخ برابيصل يالمللنيته بيم کمين با اشاره به تصميهمچن يو
ها تير جمعيته و سايکم يبرا يک خوبيتواند شريار در منطقه ميبس يرگذارينه داشته و با توجه به تاثين زميدر ا يرگذاريران نقش تاثيا

 .باشد

 ب سرخيصل ين الملليته بيکم يآمادگ
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 يالمللنيته بيدر فاجعه منا، گفت: کم يرانيباخته اران به علت زائران جانياحمر ات به دولت و هاللين ضمن عرض تسلير مارتيوياول
 .تنه اسين زميدر ا ياحمر و مقامات کشوربا هالل ين حادثه اعالم کرده است که آماده هر گونه همکاريا يسرخ از ابتدابيصل

 يالمللنيته بيس کميرئ يران درباره حادثه منا از سويا ياحمر، نگرانت هالليرکل جمعيس و دبيافت نامه رئينکه پس از دريبا اشاره به ا يو
ندارد  ين بود که ضرورتينه اين زميدر ا ير امور خارجه عربستان اطالع داده شده است، عنوان کرد: واکنش مقامات سعوديسرخ به وزبيصل

است تا با مقامات ارشد کشور خود  اجساد قول داده يينه شناساينه انتقال اجساد مداخله کند، اما در زميسرخ در زمبيصل يالمللنيته بيمک
 .مذاکره کند

 و ثبت شود يريگياحمر عربستان پق هاللياز طر يل مفقودان احتماليفا

نه يبه منظور فراهم کردن زم يارتباط يهااز کانال يکين که يبا اشاره به ا سرخ در تهرانبيصل يالمللنيته بيکم يندگيس دفتر نمايرئ
احمر ق هالليرا از طر يل مفقودان احتماليتوان فاين اساس مياحمر عربستان است، گفت: بر اهالل ياجساد و مفقودان احتمال ييشناسا

 .پرداخت يريگيوجو و پق بتوان به جستين طريو ثبت کرد تا از ا يريگيعربستان پ

 .ميآنها برگردان يهاباختگان را به خانوادهکر جانيکم پم تا دستيکار بندد همه تالش خود را بهيد کرد: بايتاک يو

ن اساس يکند، اعالم کرد: بر ا ياندازران راهيدر ا يقو يکيسرخ درصدد است تا مرکز لجستبيصل يالمللنيته بينکه کمين با اشاره به ايمارت
قا را انجام يانه و شمال آفريدر منطقه خاورم يبا حوادث احتمال ييروروبه يالزم برا يهايزيردر منطقه برنامه يز به عنوان مرکزن مرکيا

 .اکنون در اردن فعال استز هميخواهد داد و مشابه آن ن
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 مصر در عربستان اعالم کرد؛ يکنسولگر

 نفر ۱۴۶در حادثه منا به  يان مصريش شمار قربانيافزا

 

 

 ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۴مهر  ۱۳دوشنبه  - 2932827خبر:  ٔ  شناسه

 
 

 يزخم ۱۱کشته و  ۱۴۶ در حادثه منا به يان مصريش شمار قربانياز افزا يدر سخنان يسرکنسول مصر در عربستان سعود« يعادل األلف»
  .خبر داد

در حادثه منا  يان مصريش شمار قربانياز افزا يسرکنسول مصر در عربستان سعود« يعادل االلف»به نقل از النشره،  مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .خبر داد

گر به شدت مجروح شده اند. به ينفر د ۱۱بر اثر حادثه منا کشته و  يحجاج مصر نفر از ۱۴۶اعالم کرد که تاکنون  ين گزارش، ويبر اساس ا
 .ز مفقود شده اندين يمصر يحاج ۹۲تاکنون  يگفته و

جان باخته در حادثه منا همچنان ادامه دارد،  يت حجاج مصريهو ييشناسا يقات گسترده براينکه تحقيان ايسرکنسول مصر در عربستان با ب
قات گسترده ين اظهار داشت: ما در حال حاضر تحقيهمچن يو .روند بازگرداندن افراد جانباخته به کشور آغاز خواهد شد يودد کرد: به زيتأک
 .مين حادثه را آغاز کرده ايبردن به علت وقوع ا يپ يبرا

کشته شد در  ير شمار حجاج مصرن آماياعالم کرده بود: مطابق آخر ر اوقاف مصر روز گذشتهيوز« محمد مختار جمعه»است که  ين در حاليا
 .ده استيبه دست نرس يگر هنوز خبرينفر د ۹۳ده است که از سرنوشت ينفر رس ۱۳۸حادثه منا به 

 .نفر اعالم کرده بود ۱۷را  يحجاج مصر يها ين شمار زخميهمچن يو

آن ها را  يين مسئله کار شناساينکرده اند و ااستفاده  يياز مشخصه شناسا يان مصرياز حاج يادين گفته بود: شمار زير اوقاف مصر همچنيوز
 .ميريگ يافتن و بازگرداندن آنها به مصر به کار مي يخود را برا يتمام تالش ها يسخت کرده است، ول
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 هستند يمصدوم بستر ۳ت مجروحان منا/فقط ين وضعيح آخريتشر
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 ياحمر بسترمارستان هاللينکه فقط سه مصدوم حادثه منا در بياحمر با اعالم ات هالليجمع يو ارتباطات مردم يعمومرکل روابطيمد
  .شونديور منتقل من زمان ممکن به کشين مصدومان در اوليهستند، گفت: ا

از آنها  يکيبودند که  يران در مکه بسترياحمر امارستان هاللي، افزود: چهار مصدوم حادثه منا در بيد رحمتي، وحمهر يخبرگزاربه گزارش 
 .هستند يمارستان بستريامروز مرخص شده و در حال حاضر سه مصدوم در ب

ژه بوده و يو يهاتن از مصدومان تحت مراقبت ۲ست، اظهار کرد: ين يبستر يسعود يهامارستانيدر ب يچ مصدومينکه هيشاره به ابا ا يو
 .گر مساعد استيک تن ديحال 

گروه حجاج  نياحمر تا زمان بازگشت آخرهالل ينده همه زائران وارد کشور خواهند شد، گفت: کادر پزشکينکه تا هفته آيبا اشاره به ا يرحمت
 .به کشور خدمات الزم را ارائه خواهند کرد
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 :ص مصلحت نظامير مجمع تشخيدب

 نکنند ير بازيحکام عربستان با ُدم ش
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د، چرا که ينکن ير بازيد و با ُدم شيما سوءاستفاده نکن يگفت: از نجابت و بردبار يص مصلحت نظام خطاب به دولت سعودير مجمع تشخيدب
  .رخ خواهد داد يست چه اتفاقير برگردد، معلوم نين شياگر ا

ن روز از هفته ناجا با اشاره به حادثه منا و کشته يژه همزمان با سوميو يهاگانيدر مراسم رژه  ييگر محسن رضا، سرلشخبرنگار مهربه گزارش 
 ين در حاليشود. ايمشخص برگزار م يسال است که مراسم روز عرفه در موعد مقرر و مکان ۱۰۰ش از يب :ن ماجرا، گفتيشدن هزاران نفر در ا

 ۵۰ن از يفين شريم که هزاران زائر حرميار راحت است. اما امسال شاهد آن بوديزمان و مکان مشخص بسبا  يت مراسمين امنياست که تام
 .ا جان خود را از دست دادنديکشور دن

ران هشت يسه کرد و گفت: در اين کشور مقايت در ايران را با امنيت در ايامن يت حجاج، برقرارين امنيسعود در تامآل يد بر ناتوانيبا تاک يو
ت يدار کردن امندن جامعه، قصد خدشهيستادند و با خراب کردن و به آتش کشيگران اا پشت سر فتنهيکه تمام دن ياشد؛ فتنه يماه فتنه جار

ن فتنه از چند نفر تجاوز کنند، يشدگان ار اجازه نداد تا کشتهيو بص يمردم يروهايژه و نيو يهاگانيحضور مقتدرانه  يجامعه را داشتند، ول
 کشور جهان اسالم در آن حاضر بودند، هزاران نفر جان باختند. ۵۰در مراسم مقدس منا که از  يلو

م که جوان مظلوم و يهستند، افزود: شاهد آن هست يا خود عامل ناامنيدن يهاسياز پل يارينکه متاسفانه امروز بسيد بر ايبا تاک ييرضا
م باال برده بود، توسط يکه دست خود را به نشانه تسل يچشم خانواده در حال يجلواه شدن رنگ پوستش، يبه جرم س ييکايپوست آمراهيس
 ست.يسازگار ن يچ منطقيپوستان کشور خود با هاهيکا با سيس آمرين اقدام پليشود؛ ايکا به گلوله بسته ميس آمريپل

کسو با يت از يامن نيشه، امام تامين انديا يه بر مبنااست ک يامام متک يهاشهيبر اند ياسالم يت در جمهورين موضوع امنيافزود: مهمتر يو
ن يکنار هم قرار گرفتن مردم و د يادر هر جامعه يت اجتماعيم اساس امنيشود. ما معتقديه بر مردم برقرار ميکسو با تکياسالم و قرآن و از 

 دهند.يت را کاهش مين امنينه تامين دو در کنار هم، هزياست چرا که ا

ل انقالب تا امروز ما ي، گفت: از اوايت پس از انقالب اسالمين امنيران در تاميص مصلحت نظام با اشاره به تجارب گسترده ايتشخر مجمع يدب
ن يدر موضع تام يمين حوادث باعث شده است تا تجربه و دانش عظيم و اياهمچون شورش، ترور و کودتا را پشت سر گذاشته يميحوادث عظ

 م.يدا کنيت پيامن

 ين، امروز پرچم تفرقه مذهبيوحدت مسلم يپرچمدار ين به جايفين شرين حرمي، گفت: خادميبا انتقاد از عملکرد دولت عربستان سعود يو
 اند.کا شدهيل و آمريل به ُعمال اسرائين باشند، تبديپرچمدار عزت مسلم آنکه ياند و به جارا در جهان اسالم باال برده
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ما  يد و از نجابت و بردباريدر منطقه نباش يديم که فکر جنگ جديگويشان کرد: من با صراحت به شما مخطاب به دشمنان خاطرن ييرضا
د چرا که اگر ين روند ادامه ندهيد و به اينکن ير بازيد با ُدم شيار باشيز هوشيشما ن يم وليستيم و دنبال جنگ نيد. ما صبوريسوءاستفاده نکن

 تان خواهد افتاد.يبرا يست چه اتفاقير برگردد،معلوم نيش

رو، افزود: اوباما شيدات پيکردن تهد يمسلح در خنث يروهاين يو آمادگ ير شگرف رهبريص مصلحت نظام با اشاره به تاثير مجمع تشخيدب
ستاد و يگران ار شد و پشت فتنهيجوگ ۸۸متاسفانه پس از فتنه  يرا به رهبر انقالب نوشت ول ياش از فتنه، نامهيکبار پيکا يجمهور آمرسيرئ

 يرا خطاب به رهبر ين فتنه و شرمنده شدن در برابر کشورمان، نامه دوميشدن ا يپس از خنث يخود را رقم زد، ول يخين اشتباه تاريبزرگتر
 صادر نکردند. ينامه و يبرا يجواب يمقام معظم رهبر يارسال کرد ول

ت ين امنيتام يد و برايروز در صحنه حضور داشته باشيتر از دفزود: هر روز آمادهژه ناجا، ايو يهاگانيبرکفان ان خطاب به جانيدر پا ييرضا
 د.يگام بردار ياسالم يجمهور

  



 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   252

 

 

 

 :ارتش ينيزم يرويفرمانده ن

 ميهست يق سعوديران به حکام نااليام سخت ايآماده نشان دادن پ
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ام سخت، قاطع و کوبنده نظام مقدس يم تا پيفرمانده معظم کل قوا آماده هست ير و رهنمودهايارتش گفت: در ادامه تداب ينيزم يرويفرمانده ن
  .ميدهنشان  يق سعوديران را به حکام نااليا ياسالم يجمهور

که در حادثه دلخراش منا و در  يد جعفريکر سرهنگ حاج سعيع پييپ احمدرضا پوردستان در مراسم تشير سرتي، اممهر يخبرگزاربه گزارش 
فرمانده  ير و رهنمودهايم در ادامه تدابيندب يکر مطهر با خداوند عهد مين پيدار معبود شتافت، گفت: در کنار ايآل سعود به د يتيکفا ياثر ب

م و اقتدار ينشان ده يق سعوديران را به حکام نااليا ياسالم يام سخت، قاطع و کوبنده نظام مقدس جمهوريم تا پيمعظم کل قوا، آماده هست
 ن است.ياسالم و مستضعفران همواره در خدمت يم که ارتش ايم و نشان دهين مرز و بوم را به رخ آنان بکشيو عظمت سربازان ا

کند،  ين جهان ميت را به مسلميانت و جناين خيشتريست بلکه بين نيارتش گفت: دولت آل سعود نه تنها خادم الحرم ينيزم يرويفرمانده ن
ه يگناه سور يهمه جانبه خود از جبهه النصره مردم ب يت هايمن آلوده است و با حمايگناه  يبه خون مردم ب است که دستش تا مرفق يدولت

ن يداعش دستش به خون کودکان و زنان و مردم عراق آلوده است. ا يستيشائبه از گرهک ترور يب يت هاين با حمايبرد. همچن ين ميرا از ب
 ياخواسته ه يم در راستاين رژيا يت هايکشاند و تمام فعال يگناه مردم افغانستان را به مرگ م يم با بوجود آوردن طالبان کام مردم بيرژ

م آماده ين رژيا يفروپاش ينه هايق آل سعود در حال مشاهده است و زميستم نااليزوال در س يکا است. البته نشانه هايونست ها و آمريصه
 است.

ه اهلل االعظم)عج( و فرمانده معظم کل قوا و خانواده آن مرحوم که از يبه ساحت مقدس بق يت درگذشت سرهنگ جعفريپوردستان ضمن تسل
درک کرد و در کنار امام زمانش)عج( حاضر شد و قبل از ماه  يز، عرفات را به خوبين عزيبود گفت: ا ينيزم يرويسته و فداکار نين شاکارکنا

است سفر  يکه مخصوص بندگان صالح اله يد و به بهشتيرس يض ابديک گفت و به فيعبداهلل دعوت حق را لب يمحرم با لبان تشنه همانند اب
 کرد.

 ۵۰ران را داشت، در قطعه يا ياسالم يسال سابقه خدمت به نظام مقدس جمهور ۲۶که  يد جعفريکر سرهنگ حاج سعير است پالزم به ذک
 تهران به خاک سپرده شد. يبهشت زهرا يگلزار شهدا
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 :ياسالم يمجلس شورا يو حقوق ييون قضايسيعضو کم

 باز است ييت جزايشکا يران برايمه عربستان است/دست اين جريغرامت کمتر
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ن يده، پرداخت غرات کمترجان مسلمانان قائل نبو يبرا يتيسعود اهمنکه آليمجلس گفت: با توجه به ا ييون قضايسيعضو کم -اصفهان 
  .وان الهه باز خواهد بوديدر د ييت جزايشکا يران برايمه عربستان است و دست ايجر

دثه منا حا يحقوق ياياصفهان در ارتباط با زوا يف وکاليدر جمع خبرنگاران حاضر در مراسم تحل ياسفنان ي، محمدعلخبرنگار مهربه گزارش 
 يل ابعاد حقوقين دلير بوده و به همينظيب يالمللنيار ناگوار و در سطح بين اتفاق بسين ارتباط اظهار داشت: ايدر ا يالمللنيب يهايريگيو پ

 .رديقرار گ يد مورد بررسيمتنوع آن با

رد، يقرار گ يمورد بررس يد از نظر حقوقيبا  ن اقداميا در حادثه منا در کار نباشد باز هم يگونه عمدچيم که هينکه اگر فرض کنيان ايبا ب يو
شود  يکند که منجر به قتل فرد ياقدام يدولت يت نکردن مبانيا رعاي ياطياحت يبر اثر ب يکشور خودمان، اگر کس يمطابق قانون داخل :افزود

 .ن شده استييمجازات تع ن امريا يجرم محسوب و برا يز عمل وين ييه از نظر جزايا ديعالوه بر پراخت خسارت و 

ن يز وجود دارد، ابراز داشت: بر ايالملل ننين مصداق در حقوق بينکه هميبا اشاره به ا ياسالم يمجلس شورا يو حقوق ييون قضايسيعضو کم
از نظر حقوق ن عمل يشود ا يبه خسارت جان يا در قالب ترک فعل منتهيچه فعل  ين، اقدام فرديت موازيبر اساس عدم رعا ياساس اگر کس

 .ب استيمجازات و قابل تعق يالملل دارانيب ييجزا

است  يکه متوجه کشور عربستان است اهمال ين مجازاتين ارتباط پر است، ادامه داد: کمتريه در ايران در محاکم قضينکه دست ايان ايبا ب يو
 .اردنه وجود ندين زميدر ا يچ شکيب است و هير در حادثه قابل تعقيکه در قالب تقص

 حوادث مکه دارد يبودنبرخ ياز عمد يحاک يشواهد فعل

د کرد: شواهد ين حادثه رخ داده فاجعه منا بود، تاکيترن اتفاق ناگوار امسال در مکه مطرح بوده است که وحشتناکينکه چنديان ايبا ب ياسفنان
ت يم باز هم از مسئوليريز بگيرعمد بودن مطلق نيض را بر غاد شده عمد در کار بوده است اما اگر فريموارد  ين دارد که در برخيت از ايحکا

 .ب استيقابل تعق ين حادثه از نظر حقوقيشود و اين قبال کاسته نميدولت عربستان در ا

اکم د در محيشود با يتياست و اگر طرح شکا يدگيالملل دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسنينکه از نظر حقوق بيگر ايادامه داد: نکته د يو
 .ستيقائل ن يچ ارزشيحفظ جان افراد ه ين دارد که برايت از اياست حاکمه بر دولت عربستان حکايعربستان باشد اما س

 يگريرنده اتباع دولت ديپذ يکه دولت يد کرد: مطابق منشور سازمان ملل زمانيتاک ياسالم يمجلس شورا يو حقوق ييون قضايسيعضو کم
 .گانه استيرنده اتباع بيافراد متوجه دولت پذ يتيثيو ح يت جانيآنها مسئولورود تا خروج  يباشد از ابتدا
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ن حادثه به يت اياند و مسئولزا به عربستان رفتهيافت ويو با در ينيضه ديفر يادا يبرا يق قانونين اساس حجاج ما کامال از طريافزود: بر ا يو
 .شکل کامل بر عهده عربستان است

گر چراکه که اگر محاکم يد يموضوع ييجزا يريگيک مطلب است و پيم که پرداخت غرامت ين نکته دقت کنيبه اد يح کرد: بايتصر ياسفنان
ز از آن ندارد چراکه به برکت ين ياربار آن برود اما واهمهيز يد دولت عربستان به سختيسعود را وادار به پرداخت غرامت کنند شاآل ييقضا

 .ک مرد مسلمان را پرداخت کنديه يها برابر دده يراحت حاضر است حت يلير دارد خايکه در اخت يفراوان ينفت يپول ها

 د اداره امور حج را واگذار کنديدولت عربستان با

ک دولت و ين تعلق به ين است که مکه و کعبه مسلميدهد حرف ما ا يدر مراسم حج رخ م يناگوار يهان اتفاقياضافه کرد: سالهاست چن يو
 .باشد ير نظر سازمان کنفرانس اسالميواگذار کند که ز يالمللنيمجموعه ب  کيد اداره حج را به يو باشخص خاص ندارد 

که  ينده نخواهد بود و حجاجيآ ياتفافات سال ها يبرا يز عربستان وادار به پرداخت خسارت شود مانعيگفت: به فرض که امسال ن ياسفنان
 .ستيف چيرخ دهد تکل ينده اتفاقيآ يلب هستند که اگر در سال هان مطيروند نگران اينده به حج ميآ يسال ها

در نظر گرفته شود و هم اثر  يهياتفاقات رخ داده هم اثر تنب يالملل جزا مطرح است که برانين امر در حقوق بين اساس ايافزود: بر ا يو
 .نده مدنظر باشدين اتفاقات در آياز رخ دادن ا يريشگيپ يعني يتنبه

ان داشت: يستند، بيقائل ن يگونه ارزشچيجان افراد ه يسعود برانکه آليبا اشاره به ا ياسالم يمجلس شورا يو حقوق ييون قضايسيعضو کم
شد مانند خنک کردن حجاج با آب،  يبه حجاج م ياندک يدگين حادثه رسيق مشخص شده که اگر بعد از ايدق يهايدر حادثه منا با بررس

 .انددهد قصد کمک نداشته يکردند که نشان م يتوجه ين امر بيباشد اما به ا ين تر از رقم فعلييپاار يشد تلفات بس يباعث م

 وان الهه باز استيت در ديشکا يران برايدست ا

 يل نگرش خاص آنها که برايهستند اما به دل يدگيدر ابتدا محاکم عربستان صالح به رس ين المللياضافه کرد: اگرچه مطابق مقررات ب يو
ران باز است که در ينه کمک حال نخواهند بود دست اين زمينکه محکم عربستان در ايستند با توجه به ايقائل ن يگونه ارزشچيجان افراد ه

 .ت کنديو شکا يالهه طرح دعو يوان دادگستريژه در ديبه و ين الملليمحاکم ب

ه ما به يبر خواهد بود توصدگان به شکل جداگانه زمانيب ديخانواده آسجداگانه توسط  ينکه اگر طرح دعويد کرد: با توجه به ايتاک ياسفنان
 .کند يريگين خانواده ها پيابت از ايالعموم به ن ين امر را به عنوان مدعين است که ايدادستان کشور ا
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 :ورکيويف در نيظر

 ج صورت گرفتت حجايدر وضع ييهاشيام رهبر انقالب گشايبا پ
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 يرد که متاسفانه هنوز کافيصورت گ ييش هاين مدت اجرا و باعث شد که گشاياز اقدامات در ا ير خارجه درباره فاجعه منا گفت:بعضيوز

  .يام مقام معظم رهبريدا کرده است، مخصوصا با پياول بهبود پ ياز روزها يست اما قدرين

در واکنش به   خود به مقر سازمان ملل متحد، يان سفر دو هفته ايف در پايمحمد جواد ظر ما، يبه نقل از صداوس مهر يخبرگزاربه گزارش 
ز که ين يم، افزود: دوستانين استفاده را کرده باشين فرصت بهتريم از ايدواريام نکه يان اين سفر و موضوعات آن، با بيا يمنتقدان داخل يبرخ

 .ن کردند، آنها هم حساب کار خود را ان شاء اهلل با خداوند خواهند کرديا توهيتهمت زدند 

م و جلسات يدار داشتيد ۱۰ش از يبود، هر روز ب يطوالن يدارها اشاره کرد و گفت: برغم آنکه سفرياد ديز ن سفر و تعداديا يبه فشردگ يو
 .ميران، برگزار کردياست ايران خارجه عضو اکو با ريرا مانند جنبش عدم تعهد و وز يمتعدد

 ياز کشورها ي، تعداديياروپا ياز کشورها ياريبا بس زيمتعدد دو جانبه ن يدارهايز اشاره کرد و گفت: ديدو جانبه اش ن يدارهايف به ديظر
در مورد  يل فاجعه منا، ضرورت اقدام جديما متاسفانه به دل يم که محور همه بحث هايمنطقه داشت يها و کشورها يياين، آسيالت يکايآمر

با در همه مذاکرات از جمله يمسببان آن که تقرمسئوالن و  يين فاجعه و شناساياز تکرار ا يرينطور در مورد جلوگيان حادثه بود و هميقربان
ن ير مذاکرات، ايسا ن سازمان داشتم ويرکل ايروز با دبيکه صبح د يداريرکل سازمان ملل داشتم، ديکه روز اول با قائم مقام دب يدر مذاکره ا

 .شد يگريبحث پ

رد و يصورت گ ييش هاين مدت اجرا و باعث شد که گشايدر ا از اقدامات يد کرد: بعضير امور خارجه درباره حادثه منا در عربستان تاکيوز
ام يدا کرده است، مخصوصا با پياول بهبود پ ياز روزها يست اما قدرين ينه شروع شود که متاسفانه هنوز کافين زميدر ا يمثبت يحرکت ها

 .است محترم جمهور صورت گرفتيکه توسط ر يو اظهارات يمقام معظم رهبر

م ها صحبت شد يو برداشتن تحر يق برجام توسط طرف غربيدق يز اشاره کرد و گفت: درباره ضرورت اجرايبرجام ن ياجرا يها يريگيبه پ يو
 يم، ضرورت دارد که طرف مقابل آماده اجرايده ايران که هنوز ما به آن مرحله نرسيدر ا يمراحل قانون يشدن برجام و اجرا ييکه پس از اجرا
ه و يمن و سوري يژه بحران هايت منطقه و به ويز اشاره کرد و گفت: وضعيه نيمن و سوريمنطقه مانند  يان هاف به بحريظر .تعهداتش شود

شان را به مردم  يو اهداف منطقه ا ياسيات سين کنند که  يستند و تالش مين ياسيگان ما به دنبال راه حل سيهمسا ينکه متاسفانه برخيا
ز در يهستند ن يرممکن نظاميو غ يمعن يب يروزيمن مردم را به خاک و خون بکشند و به دنبال پير ل کنند و متاسفانه ديمن تحميه و يسور

 .ما مطرح شد يبحث ها
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و موسسات  يو حوزه سازمان ها و مجامع فکر يکا در دو حوزه افکار عمومياست در آمرير امورخارجه کشورمان به جلساتش با سازندگان سيوز
   .مير کشورها مطرح کرديران خارجه سايپلمات ها و وزيز با ديادشده را نين دو حوزه، همه مباحث يعالوه بر ا اشاره کرد و گفت: يمطالعات

ر موضوعات يخود، عالوه بر موضوع برجام، درباره سا يکائيآمر يدار دوجانبه با همتايا در دو دين سئوال خبرنگار ما که آيدر پاسخ به ا فيظر
 .ر، موضوع همه جلسات ما برجام بوديد کرد: خيز صحبت شد، تاکيه نيمانند سور

ر يشده بود که سا ي، بحث۵+۱ه مجمع هفتادم اشاره کرد و گفت: در جلسه يه افتتاحيدر حاش ۵+۱ران و يران خارجه ايبه نشست وز يو
ان يکه به پايرهنگام شروع شد و در زمانيلسه دان آن جلسه مطرح و از فرصت استفاده شود اما متاسفانه جيموضوعات هم ممکن بود بعد از پا

بود، هر  يکر يکه با آقا يم، دو جلسه ايها داشت ييکايکه با آمر يف گفت: اما درجلساتيظر .گر نبوديمباحث د يم، فرصت برايديجلسه رس
دولت  يکا، چه از سويآمر ييت اجراتعهدا يجاد شود، مخصوصًا نحوه اجرايبرجام ا ير اجرايکه ممکن است در مس يدو جلسه درمورد مشکالت

 .ميداشت يجد ينه گفتگوهاين زميم و در ايبحث کرد ييکايمختلف آمر يدستگاه ها يالت ها و چه از سويا يو چه از سو يمرکز

ت يم که بر جديافتين امکان را ين سفر ايم ها اشاره کرد و گفت: در ايگر به موضوع برجام و رفع تحرين مصاحبه بار ديا يسيدر بخش انگل يو
در  يداريو پا يم ها و حرکت به جلو توام با تعامالت جديبر اساس مفاد برجام که درباره برداشتن تحر يغرب يتوافق و تعهد کشورها ياجرا

ن يچنرکل سازمان ملل و هميکه با دب يدارير امور خارجه گفت: در ديوز .ن امر به نفع همگان استيم که ايد داشته باشيتوافق است، تاک
ه و يخاتمه بحران سور ين راه و روش هايو حادثه منا در عربستان و همچن يگر کشورها داشتم، درباره مشکالت منطقه ايران خارجه ديوز

افتن يشرفت موضوعات در منطقه و يدر پ يشه نقش عمده ايران هميافزود: ا يو .ميداشت يز مذاکراتيآن کشور ن يبرا ياسيافتن راه حل سي
فا يکه در منطقه ا ينقش يران برايبوجود آمده است که از ا يل بهتريداشته و اکنون دل يي، ثبات و مبارزه با افراط و فرقه گراياسيراه حل س

   .ات در منطقه شوديواقع يبرا يجد ياست هايبه س يابيمنجر به دست  ين قدردانيم ايدواريشود و ام يکند، قدردان يم

ا آنان يد و آيکرد ييز گفتگويها ن يد و با پاکستانيداشته ا يشرفتيقات، پيو موضوع تحق ا درباره فاجعه منا يآ ن سئوال کهيف در پاسخ به ايظر
است که جان خود  يکر کسانين مرحله تمرکز ما بر بازگرداندن همه حجاج و پيکنند، گفت: در ا يم يهمراه يقاتين تحقيران در چنيز با اين

از وقوع  يرين جلوگيو همچن يقات جديد کرد: البته بر ضرورت تحقيتاک يو   .رديام توام با احترام صورت گن اقديرا از دست داده اند و ا
   .م اجرا شوديدواريم که اميز صحبت کرده اينده نيمشابه در آ يحوادث

ن يم که همه جامعه بين باوريبراز گفت: يه نيد روسيه و نقش جديدرباره سور يدر جواب سئوال يسيش به زبان انگليف در ادامه پاسخ هايظر
 يبرا يمتاسفانه تاکنون توجهات جد يکند ول يسم در منطقه ما همکاريو ترور ييه به منظور مبارزه با افراط گرايد در مورد سوريبا يالملل

 .جاد کنديت ناگوار اين وضعيدر ا يرييه تغيم ابتکار روسيدوارين موضوع وجود نداشته است و اميمقابله با ا

به  يمني يم که طرف هاين باوريف گفت: بر ايمن بود که ظرير امور خارجه درباره بحران ين مصاحبه از وزيا يسين سئوال بخش انگليخرآ
 يضد مردم ب يات نظاميکه در عمل يد کسانيآ يمتاسفانه از آن توافق سرباز زدند و به نظر م يک شده بودند وليار نزديبس يبه توافق يابيدست

 يد در پيد کرد: آنها باير امور خارجه تاکيوز .من وجود نداردي يبرا يچگونه راه حل نظاميشرکت دارند، هنوز درک نکرده اند که ه منيگناه 
قت ين حقيند و ايسر عقل آ يدوارم آنان به زوديدر آن کشور را شامل شود و ام يمني يباشند که همه گروه ها ياسيس يبه راه حل يابيدست

 .ن نشونديخون يرين درگيا يقربان يشتريافراد ب را درک کنند و
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 با ابراز تاسف از حادثه منا؛

 د کرديقات در خصوص حادثه منا تاکيس جمهور سنگال بر ضرورت تحقيرئ

 

 

 ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۴مهر  ۱۴شنبه سه - 2933163خبر:  ٔ  شناسه

 

الزم در  يها يريگيقات و پيمجروحان و مفقودان حادثه منا اظهار داشت: تحق يبا خانواده ها يت و همدرديس جمهور سنگال با ابراز تسليرئ

  .ان استيدر حال جر ينه با مقامات سعودين زميا

ورک، هنگام بازگشت به يويسازمان ملل در ن يس جمهور سنگال، پس از شرکت در مجمع عموميرئ« سال يمک»، مهر يارخبرگزبه گزارش 
 .اعالم کرد يعموم يان فاجعه منا سه روز عزايقربان يبرا  کشور در فرودگاه داکار

 ينه با مقامات سعودين زميالزم در ا يها يريگيو پ قاتيمجروحان و مفقودان اظهار داشت تحق يبا خانواده ها يت و همدرديبا ابراز تسل يو
 .ان استيدر حال جر

 .نفر اعالم شده است ۳۲نفر و تعداد مفقودان تا کنون  ۱۰در حادثه منا  يان حجاج سنگاليقربان يشمار رسم
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 فاجعه منا؛ يقربان ۳۴۸ ييشناسا

 داردکر ادامه يپ ۱۱۶افتن ي يزائر به کشور بازگشت/جستجو برا ۹۸کر يپ

 

 

 ۰۹:۴۳ - ۱۳۹۴مهر  ۱۴شنبه سه - 2933178خبر:  ٔ  شناسه

 

  . ان فاجعه منا به کشور بازگشتيگر از قربانينفر د ۹۸کر يصبح امروز پ

 .ن نشستيان فاجعه منا صبح امروز در فرودگاه مهرآباد به زميگر از قربانينفر د ۹۸ يکرهايحامل پ يماي،هواپمهر يخبرگزاربه گزارش 

 .شده اند يقطع يينفر شناسا ۳۴۸ يکرهايارت گفت: در مجموع پيس سازمان حج و زين رئيهمچن

 .نشده است ييشان شناسايکرهايوند و پش يزائر همچنان مفقود محسوب م ۱۱۶ يبه گفته اوحد

نر به سردخانه يکانت ۲۰کر منتقل شده از يهزار پ ۳ش از يان بيدر م يرانيجان باختگان ا يکرهايپ ييشناسا  ارت گفت:يس سازمان حج و زيرئ
 .صم مکه ادامه دارديمع
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 يرانيت سرپرست حجاج ايحادثه منا به روا

 

 ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۴مهر  ۱۴شنبه سه - 2933316خبر:  ٔ  شناسه

 

احوادث سال يت و يجمرات به علت فشارجمع يگذشته در رم يحج در سال ها يه در امور حج بااشاره به حوادث تلخ برگزاريفق ينده ولينما

  .ن سال ها کم سابقه بوده استيحادثه منا در ا يبزرگ به ي، گفت: حادثه ا۶۶

گفت: دو حادثه  مايصدا و س يخبرگزار يبا خبرنگار اعزام يعسکر در مصاحبه اختصاص يقاض ، حجت االسالممهر يخبرگزاربه گزارش 
ان يرانيا ينه حج گذاريدر زم يم؛ ما شاهد تحوالتيو بعد به اصل مناسک حج بپرداز ميل کنيه و تحليد جداگانه تجزيدلخراش حج امسال را با

 .اتفاق افتاد ييو هم در حوزه مسائل اجرا ين تحوالت هم در حوزه مسائل فرهنگيم که ايبود يدر سال جار

 ليعلت حادثه سقوط جرثق يق و بررسيتحق

ل ين حادثه سابقه نداشته است، جرثقيه ايگذشته شب ياگوار بود گفت: در سال هاار نيل بسينکه حادثه سقوط جرثقيان ايعسکر با ب يقاض
 يد بررسيبا يبه حجاج وارد نکرد ول يز لطمه ايگسترده ن يب هايداد و تخر يرخ نم ينجاست و اتفاقياست که ا يطرح توسعه چند سال يها

ل تمام شده و در حال باز شدن يا زمان کار جرثقيکنند که آ يرسد بريق بايتحق يصورت گرفته است و گروه ها يدقت ين بيشود که چرا ا
ن همه تلفات ياست که ا ن يرقابل باور ايق دارد؛ مسئله غياز به تحقيشود و ن يد بررسين ها بايبوده و توفان باعث سقوط آن شده است؟ همه ا

 .داشت

ران در صحن مسجد الحرام به حداقل برسد و از عمق حادثه کاسته شود باعث شده بود تا تعداد زائ ينکه به هر حال بارندگيبا اشاره به ا يو
 .نفر از هموطنان ما جان دادند 11ن حادثه يافزود: در ا

ن است گفت: تالش يما سنگ يند برايب ببيآس يک حاجياگر  ين است و حتيار سنگيعه بسين ضاينکه ايان ايعسکر با ب يحجت االسالم قاض
را که استاد نخبه  يحاتم يمثل آقا يم و افراديشو ين خطر بزرگ مواجه ميبا ا يند و سالم برگردند و وقتيايبم که همه حجاج سالم يدار

 .بزرگ بود يما فاجعه ا يک نفر براين يبزرگ بود و از دست دادن هم يم فاجعه ايبرجسته بود از دست داد

 

 عمق فاجعه تا سال ها بر اذهان خواهد ماند

را با  يمشغول شد افزود: پس از حادثه جلسات يوارد عمل شد و به امداد رسان يران فوريا يپس از حادثه گروه پزشک نکهيد بر ايبا تاک يو
 .عمق فاجعه تا سال ها بر اذهان خواهد ماند يم وليم و اوضاع را آرام کرديران کاروان ها و مردم داشتيمد

 

 ن فاجعه منايمجازات مقصر
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دولت  يممنوع الخروج شدن و عذر خواه مثل  يياقدمات قضا يو برخ يشرکت ساختمان يليتعط ارتيز ه در امورحج ويفق ينده ولينما
ن حادثه بر يدر ا يها ينده را از اقدمات سعوديسال آ يرش دو نفر از وابستگان حجاج فوت شده برايعربستان و وعده پرداخت غرامت و پذ

 .ن مشخص و مجازات شونديقصرشود و م يد بررسيحادثه با ن يد کرد: ايشمرد و تاک

ما آن را دنبال خواهند کرد تا همه مردم به حق  يم هايز تيران نيخواهد کرد و بعد از حضور در ا يريگين پرونده را وزارت خانه پيگفت: ا يو
 .ت موضوع را مطلع شونديخودشان برسند و مردم واقع

ن يون با توجه به ازدحام در ايران کاروان ها و روحانيجمرات با مد يو رمش از رفتن حجاج به سمت منا يران افزود: پيسرپرست حجاج ا 
 .ميه کرده بوديم و آنان را توجيداشته ا يمنطقه جلسات

کنند  يل صبح وجود دارد و زائران از مشعر حرکت ميکه اوا يم که با توجه به ازدحامين جلسات گفتيعسکر گفت: در ا يقاض حجت االسالم 
ز يشان رفع شود و ازدحام اول صبح ن يم صبحانه صرف کنند تا خستگين اجازه دهيمه برسند بنابرايشوند تا به خ يسته مرسند خ يو منا م

 .حرکت کنند يرم يم تا آرام آرام براينداشته باش

از خانم ها که در  يتعدادب فاجعه منا مصون ماندند جز يکنند از آس يم يروند و رم يافزود: البته از آنجا که بانوان ما شب به منا م يو 
 .ان بودندياهل سنت ما همراه آقا يکاروان ها

 

 ها موقع بروز فاجعه يسعود يريتدب يب

قه که از حادثه گذشت وارد يدق 15تا  10نجا وجود دارد، چون خودم يدر ا يران گفت: مسائل مختلفيه و سرپرست حجاج ايفق ينده ولينما
ست يکرد و معلوم ن يت ميداد هدا يکه حادثه در آن رو يابانين خيتاده بود و همه را به سمت همسيس عربستان ايدم پليمنطقه شدم و د

 .بوده است يريتدب يا بيداشتند  يل خاصيدل

م که يتر بود رفتکه خلوت و امکان عبور راحت يگرير دياز دوستان از مس يافزود: با توجه به تجربه چندساله ام در حج به همراه تعداد يو
 .ابان اتفاق افتاده بوديدر آن خ يبه من اطالع دادند که حادثه ا يفاصله تلفنبال

خ يز در طول تارين نيش از اين اندازه باال باشد چرا که پيکردم که عمق فاجعه تا ا يعسکر گفت: در مرحله اول تصور نم يحجت االسالم قاض
 ياتوبوس ها به علت بو يالبه ال ياوقات افراد يند که گاهياير بين مسيدر ا دادند اتوبوس ها ير اجازه مياخ يژه در سال هايحج بو يبرگزار
 .شتر نبوديدند که تعدادشان از انگشتان دست بيد يب ميل آسيگازوئ

 . ن حادثه بالفاصله همکاران ما آماده شدنديادامه داد: با اطالع از ا يو

از امدادگران ما مجروحان  ين علت تعداديابان بود و به همين ورود به آن خه حادثه هنوز امکايعسکر گفت: لحظات اول يقاض حجت االسالم 
و  يان محمديکه آقا يکردند به گونه ا يريها متوجه عمق حادثه شدند از ورود جلوگ ينکه سعوديرا از آنجا منتقل کردند اما پس از ا ياديز

 .ز گرفتند و برگرداندنديشان را ن ير کردند و گوشيگرفتند دستگ يعکس م ييشناسا ين از جنازه ها برايارت را که با دوربياز حج و ز يمجرد

 .ز مجروح شدندين يا رفتند و تعدادينفر در آن منطقه از دن 15ح کرد: از همکاران بعثه يتصر يو
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رفته اند  يرم ير براين مساز آ يسعود ياز امرا يکنند که تعداد يمطرح م ينکه برخيادامه داد: ا يرانيه و سرپرست حجاج ايفق ينده ولينما
 يکردند و اگر جلو ين کار را مين ها ايگذشته ا يرفتند متفاوت است، اما در سال ها يکه آن ها م يريرا مسيق ندارد زيت تطبيبا واقع

ا هدف يف بود ن هديز با ايا امسال نين است که آيدادند؛ پرسش ا يداشتند و بعد اجازه حرکت م يآن را نگه م يشد کم يت متراکم ميجمع
 .در کار بود يگريد

که هوا  يقبل متفاوت بود به گونه ا يط امسال نسبت به سال هايار اشتباه بود چرا که شراين کار آن ها بسيداشت ا يليگفت: اگر هر دل يو
 يت ميهدا 204 ابان معروفيشود و آن را به سمت خ يت بسته ميجمع يجلو يوقت يطين شرايدرجه گرم شده بود، پس در چن 50 يباال

ن يده شده بود پس معلوم است که در چنيپوش يآهن يمه ها هم در اطراف با نرده هايهم در کار نبود و خ يبندند و آب يش را ميکنند و جلو
 .شود يجاد ميا يتلفات يطيشرا

هم که نبود و  يشدند و آب يوش مه يافتادند و ب يگفتند جان باختگان م يشاهدان م يعسکر افزود: برخ ين قاضيحجت االسالم و المسلم
دند يکه د يرفتند و زمان يسقف چادرها م ينجات جان خود رو يهم برا يافتد، عده ا ين اتفاق ميج ايعتا به تدرياطراف هم بسته بود، طب

 .کدفعه همه رفتندياد است درها را باز کردند و يفاجعه ز

 

 افراد گرفتار در حادثه دو دسته بودند

ا رفتند يدند و از دنيب ديت از فشار آسير جمعيه به علت گرما و زيدر لحظات اول يکه گرفتار شدند دو دسته بودند عده ا يکسان ادامه داد: يو
کرده اند  ين شکل فضا را طراحيا يتين جمعيچن يشد جان باختند، پس اگر برا ير امدادرسانينکه مجروح بودند و ديهم به علت ا يو عده ا

 .کردند ير ميز تدبيو نجاتش نامداد  يد برايبا

 .منتقل کرد که امکانات الزم را ندارد و آن ها را به امان خدا رها کرد يابانيت را به خيتوان جمع يد کرد: نميعسکر تاک يقاض

با وجود تراکم م چرا که يم برويتوانست يدادند م يند اگر اجازه ميگو يم ياريت را گرفتند؟ بسين است که چرا جلو جمعيافزود: پرسش ا يو
ر ين مسيندادند که ا يد؛ چرا اطالعاتيايش نيپ ين مشکليت را کنترل کنند تا چنيتوانستند جمع ين مير روان بود، بنابرايت مسيجمع

 م را ندارد؟يت عظين جمعيت اين ظرفيگزيجا

بت ين تازه مصيختند و خود اياش آنجا آب رآبپ ين هايامدند و با ماشيکوپترها به کمک مردم نين هليعسکر گفت: چرا ا يحجت االسالم قاض
 .را درست کرد يبزرگ

 .است يار مهميدند، به هر حال مسئله بسيرا د يشتريبت بين ها مصين شد و ايهم انباشته شدند سنگ يکه رو ين اجساديادامه داد: ا يو

 

  يش رهبريبنا به فرما ابيقت يته حقيل کميضرورت تشک

د داشتند حتمًا يز ما اعالم فرمودند و مسئوالن نظام ما تأکيافزود: همان طور که رهبر عز يت مقام معظم رهبرانايعسکر با اشاره به ب يقاض
 .ل شودياب تشکيقت يته حقيد کميبا
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س ين مشکل برطرف شود و اگر پليکنند تا ا ين گام همکارين است که در اوليا يه ام به مسئوالن کشور عربستان سعوديگفت: توص يو
 ينها از قبل آمادگيرا نشان داد؟ چرا ا يها چه عکس العمل يکيکه آن جا حضور داشته همان نزد يد برخورد شود، دفاع مدنيت بامقصر اس

 .مارستان ها منتقل کننديع مجروحان را به بيند و سرياينداشتند که با برانکارد ب

ن ين چنيکردند ا ينها فکر نميرا نداشتند چون ا يانات الزم پزشکمارستان ها امکيب يافزود: به ما اطالع دادند بعض يرانيسرپرست حجاج ا
 يد مقدمات کار را برايد بايآ يا مياز گوشه و کنار دن يت انبوهيجمع يند، خب چرا از اول فکرش را نکردند، وقتيب ببين جا آسيا يتيجمع

جه هر يکر مطهرشان به کشور و نتياجساد و بازگشت پ ييام بعد از شناسيگذار يرا م يريگياست، پ يک بحث جديم، بحث امداد ينيآن ها بب
 .ميده يچه باشد به مردم اطالع م

اجساد را منتقل کردند ما در مرحله اول  ينها وقتيگفت: ا يکر حجاج و اعالم شدن مفقودان به عنوان فوتيپ ييعسکر در خصوص شناسا يقاض
در  ييشناسا يبرا يمارستان ها گروهيم در همه بيدا نکند، تالش کرديش پيما افزا يها ينکه آمار فوتيل ايم به دليبه دنبال مجروحان بود

 .دا کننديآنجا حضور پ

که حجاج در  ييها يمارير بيمارستان مخصوص گرمازده ها و ساين بيم و اجازه دادند تا ايدر منا دار ييمارستان صحرايک بيادامه داد:  يو
هم به  يبه آنجا منتقل شدند و برخ يادين مجروحان و تعداد زيمارستان مکه را آماده کردند، ايبشوند باشد، بالفاصله  يآنجا گرفتارش م

 .مختلف انتقال داده شدند يمارستان هايب

م، خود من هم يل دادين حادثه اتفاق افتاد بالفاصله در منا ستاد بحران تشکيا يگفت: وقت يدر بعثه مقام معظم رهبر يرانيسرپرست حجاج ا
 .ل شدين لحظه تا بعدازظهر روز دوازدهم آنجا ماندم، ستاد بحران تشکيا حرکت نکردم تا آخراز من

ه بود که آنجا اتخاذ ياول يها يريم گين ها جزو تصمياجساد، ا ييدگان و شناسايب دي، کمک به آسيعسکر افزود: مسئله امدادرسان يقاض
 .ميگان بوداز دست رفت ييم و بعد از همان روز به دنبال شناسايکرد

ن تعداد چند نفر به عنوان مصدوم يخود برنگشته بودند و از ا يمه هاينفر به خ 480م که حدود ياز کاروان ها گرفت يادامه داد: آمار يو
 .نفر شد 464و مفقودان ما حدود  يها يتًا جمع فوتيشدند و نها ييشناسا

شد، من هم مصاحبه انجام دادم و به صورت شفاف با مردم صحبت کردم،  يياول شناسا ين تعداد اجساد در روزهايعسکر گفت: از ا يقاض
 .هستند يا فوتينها مجروح يم ايدانست يم و واقعًا نمين تعداد مفقود داريم ايم، بعد رسمًا اعالم کرديفوت شده ها را اعالم کرد يها ياسام

در جده و طائف سر زدند چون گفتند  يکردند حت يوستان سرکشمارستان ها را دين حادثه گذشت تمام بيد کرد: دو روز که از ايتأک يو
  .کردند يآن جا را هم سرکش يمارستان هاين دو شهر منتقل کرده اند و بيمجروحان را به ا يبرخ

 ييشان هم گرفته شد اکثرًا شناسايرهايما تعداد مجروحان و مصدومان مشخص شد و تصو يبرا يگفت: وقت يس بعثه مقام معظم رهبريرئ
 .ها هستند يم، جزو فوتيکن يدست ما آمد، اگر مفقودان را هم اعالم م يشدند و آمار

د يکه جسدشان مفقود بود، با يفوت يک سريشده بود و  ييشان شناسايجسدها يفوت يک سرين تفاوت که يعسکر ادامه داد: منتها با ا يقاض
 .ميرفت يم ييشناسا يبرا
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ما داخل سردخانه ها شوند و جنازه ها  يروهايدادند ن ير کرد، اجازه نمييک مرتبه اوضاع تغيم که يبودروبرو  يجد ينجا با مشکليگفت: ا يو
ما و مجموعه بعثه  يروهايدهم که ن ين خود و خدا شهادت ميب يف را آزرده کنم وليخواهم خاطر مردم شر يکنند، من نم ييرا شناسا
ب ينها هم آسيشد خود ا ينکه احساس ميه بود رفتند، با ايکه در مراحل اول يطيبا آن شرا جنازه ها يدر سردخانه ها البال يمتوال يساعت ها

 .ده بودنديد

م، همه ما يم و اآلن هم ندارينداشت يو عاد يعيگر حال طبيآمدند و به خاطر عمق حادثه د يش من مياز آنها پ يعسکر ادامه داد: بعض يقاض
 .ميت کنيريهزار زائر را مد 64م که يفه داريدو وظ

ت شد، کاروان ها يريد، خدا را شکر مديايبه وجود ن ينکه کار زائران به هم گره نخورد و آشفتگيا يت حجاج گفت: برايريدر خصوص مد يو
 .گردنديهن باز مياز حجاج که اعمالشان تمام شده است به م يدهند و بخش يارتشان را در مکه انجام ميز ياآلن با آرام

آن روز که سراغ آن  يفردا يزدند ول ياجساد شماره هم م ياجساد بود، آن ها برا ييشناسا يافزود: کار دوم ما برا يانريسرپرست حجاج ا
ار سخت يصورت گرفت و کار ما را بس يريتدب ين بيانتقال داده شده است، ا يگريد يم که آن جسد به جايکرد يم مشاهده ميرفت يشماره م

 .کرد

ر بهداشت عربستان مذاکره داشتند، ينجا با وزيا ئت دولت آمدندير محترم بهداشت از طرف هيوز يزاده هاشم يضعسکر گفت: جناب قا يقاض
ش من آمد و همه يعهد عربستان پينده وليم، نمايکه ما داشت ييغام هايانجام دادند، پ ييکه آن ها مشخص کردند گفتگوها ييئت هايبا ه

چکدام از زائران مان در عربستان يم که هيشوند و از اول هم اعالم کرد يين اجساد شناسايد ايتر باعيم که سريمسائل را منتقل کردند و گفت
 .دفن نخواهند شد

 يرا دفن نم يرانيچ جنازه ايران اعالم شد گفتند که ما هيکه از کشور ا يل اتمام حجتيها افزود: آن ها به دل يدر خصوص مواضع سعود يو
 .ميکن

 

 ل مواضع قاطع شانيبه دل يرهبرتشکر از مقام معظم 

ق دفترمان، ياول از طر يکنم، من در روزها يل مواضع قاطع شان تشکر ميبه دل يعسکر ادامه داد: من به سهم خود از مقام معظم رهبر يقاض
 .توانستم بر اعصاب خود مسلط باشم، به خاطر عمق فاجعه ينم يقتًا من گاهيان قرار دادم، حقيمعظم له را در جر

ن يد که ايديافتاده است، خود شما د يدم چه اتفاقيفهم يستم چون ميار گريختم اما در خفا بسيمردم اشک نر يچ وقت جلويافزود: من ه يو
ون ما، از ينفر روحان 12زان مان از وزارت خارجه، يح، عزيکارگر از گروه تواش يچشم ما مانند جناب محسن حسن يزان که در بعثه جلويعز
  .ن بوديسنگ يليما خ ين حادثه جان خود را به پروردگار دادند، برايما به هر حال در ايان ما، از صدا و سران کارويمد

م اصاًل قابل يديرس يکه خدمتشان م يين هاياز ا يپور و عموم مردم و بعض ييآقا ي، آقايرکن آباد يعسکر ادامه داد: فوت جناب آقا يقاض
 .ستيتحمل ن

ن يکمکش در ا يز برايکه بعد از سالها به حج آمده بود و پسرش ن يسه برادر خود را از دست داد و جانباز يخانم ن حادثهيافزود: در ا يو
 .ن حادثه از دست دادميپسرم را در ا يک دختر وليک پسر بود و ين يد دار و ندار من هميگو يش من آمده و ميکرد پ يم يسفر او را همراه
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م، يشود، ما مسلمان هست يم، قلب انسان ذوب مين ها را تحمل کنيم ايتوان يداشت، ما چگونه م يه مقاومين جانباز روحيعسکر گفت: ا يقاض
 .مياوريم و طاقت بيم بشنويتوان يم، چگونه ميع( هست)ت يعه اهل بيما ش

از خانم ها با  يد و افزود: تعدادن فاجعه از دست داده بودند اشاره کريزانشان را در ايداغدار که عز ياز خانواده ها ين به برخيهمچن يو
 .شان را بدهندينها چگونه جواب بچه هايهمسران شان به حج آمده بودند و حاال بدون همسر بازگشته اند، ا

ن يچن يتعلل در انتقال اجساد به وجود آمد رهبر يزمان يوقت :م گفتيافتخار کن ين رهبريد به داشتن چنينکه ما بايان ايعسکر با ب يقاض
شان باعث شد يم، مواضع قاطعانه ايشان تشکر کنيد از ايکنند که بايم يريت اهلل الحرام موضع گيانه و شجاعانه در دفاع از ملت و زائران بقاطع

 .رد و اجساد زودتر به کشور منتقل شوديکارها در عربستان سرعت بگ

 .گر تشکر کرديد يهاشان در سازمان ملل و جايها يريس جمهور به خاطر موضع گين از رئيهمچن يو

و شب  ييگر شناساينفر د 114ز يران منتقل گشت، روز بعد نيشد و به ا يينفر از اجساد شناسا 104گفت: در گام اول  يرانيسرپرست حجاج ا
 .ران منتقل شدنديبه ا

به آن  يشوند و آمپول خاص يماجساد مطهر در جده شستشو  :شده اند افزود يينکه اجساد با اسم و مشخصات شناسايان ايعسکر با ب يقاض
 .رنديگ يدا نکنند و در تابوت قرار ميپ يق شده است تا جسدها مشکليها تزر

 .شود ير جسد و مشخصات نوشته ميتابوت ها تصاو يگفت: بر رو يو

 .م ماندينده در مکه خواهيروند انتقال اجساد تا چند روز آ يريگيپ يبرا ياوحد يعسکر افزود: بنده و آقا يقاض

 

 شده در عربستان دفن نخواهند شد يياجساد شناسا

ل از دست ينشوند که آن هم به دل ييگر که شناسايد يم گفت: برخيده يران انتقال ميشده را به ا يينکه اکثر اجساد شناسايان ايبا ب يو
 .قول داده اند که اجساد را دفن نخواهند کرد يت شان است، مقامات سعوديهو يدادن نشانه ها

ن مراحل يشده اند البته اگر ا يير کاروان ها شناسايق مدياز طر يق خانواده ها و برخياز اجساد از طر يافزود: بعض يرانيست حجاج اسرپر
  .است يان ا يش ديمانده آزما يجواب گو نبود تنها راه باق

 يل طوالنين شده است به دليته اند قرار بر اداش ير بهداشت سعوديکه با وز يير بهداشت کشورمان طبق گفتگويعسکر ادامه داد: وز يقاض
 .اجساد انجام شود يران بر رويشات مربوطه در ايران منتقل شود تا آزمايبودن دارد به ا يرانيکه مشخصات ا يجسد يان ا يش ديبودن آزما

آمدند و به شدت از  يدن ما ميکشورها به د از مسئوالن حج يگر کشورها از حادثه منا افزود: بعضيد يحج و بعثه ها يبا اشاره به تأثر وزرا يو
 .شدند يران است متأثر ميان از دست رفته در منا متعلق به ايشتر حاجيدند بيفهم يم ين حادثه متأثر بودند و وقتيا

ب يحادثه آس نيشتر کشورها از ايران نبود و بيدگان فقط متعلق به ايب دين حادثه متأثر است چون آسيعسکر گفت: جهان اسالم از ا يقاض
 .دنديد
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ند و از يت را به مردم بگوين بود که واقعيشنهاد ما به مقامات عربستان اياب افزود: پيقت يته حقيعتر کميل هر چه سريد بر تشکيبا تأک يو
 .به دولت ها و ملت ها بدهند يکنند و پاسخ قانع کننده ا ينده هم فکريآ يرند و براين موضوع کمک بگيا يگر کشورها برايد

 

  جان باختگان يمسئوالن حج به خانواده ها يه از سويپرداخت د

ه پرداخت کنند گفت: جان باختگان يجان باختگان منا د يد به خانواده هاينکه مسئوالن حج عربستان بايبا اشاره به ا يرانيسرپرست حجاج ا
است و  يريگيق ما در دست پين موضوعات از طريد: اعسکر افزو يقاض  .م کردندين تسلين حادثه مظلومانه جان به جان آفريمنا در ا

 .جه بخش باشديم نتيدواريام

 

 ل کرديشود حج را تعط يمگر م

 يشود حج را که واجب اله يخ محو نخواهد شد گفت: مگر مين حادثه از حافظه تارياش گذشت اما ا ينکه حج امسال با همه تلخيان ايبا ب يو
ت ربکم و در فقه ما يب يفرمودند که اهلل اهلل ف (ن )عيو امام حس يت آخرشان به امام حسن مجتبيدر وصن )ع( يرالمؤمنيل کرد، امياست تعط

 يک عده را به حج بفرستد؛ مگر ميت المال ينه بيفه دارد از هزيوظ يشد، حکومت اسالم يهم آمده است که اگر خانه خدا از حج گزار خال
 .ل کرديشود حج را تعط

با اشاره به  يو  نده اداره کنند؟يآ يوه منا را در سال هاين شيخواهند به هم يا ميافزود: آ يسئوالن حج سعودعسکر خطاب به م يقاض
شان ينه از اين زميدر ا يشان به حج آمده اند و مصاحبه ايش ايبه مسئوالن حج عربستان گفت: چند سال پ يشنهاد مهندس شهرستانيپ

ن يداده بودند که ا يشود به مقامات عربستان ينکه در منا ساختمان سازيبر ا يمبن يشنهاديپ 54در سال  يوجود دارد، مهندس شهرستان
 .ش اسکان در آن را داشته باشنديون نفر گنجايليدر چند طبقه انجام شود تا چند م يساختمان ساز

طرح  يجاد کردند و شروع به اجرايوپتر اکيمورد قبول واقع شد، مخزن آب در منا زدند، باند هل يعسکر افزود: طرح مهندس شهرستان يقاض
د ساختمان يرمستدل گفته بودند در منا نبايت غيک روايمنا و بر اساس  يعربستان گفته بود که البناء ف ينمودند اما در آن زمان بن باز مفت

ت را يتوانند جمع يند معلوم است که نمکه در منا احداث کرد ييمه هايها با خ يسال عربستان ين اتفاق افتاد و سال هايت ايشود و نها يساز
درصد را دوباره اضافه کنند و  20خواهند  ينده ميت کشورها در حج گفت: از سال آيظرف يدرصد 20با اشاره به کاهش  يو .پاسخگو باشند

ن حوادث دوباره تکرار ياخواهند افراد را به جمرات بفرستند، خب مطمئنًا  يک ميبار يابان هاين خيدا کند، با هميش پيت حج افزايجمع
 .خواهد شد

را در آنجا  يمقامات حج عربستان در مزدلفه چادر زدند و عده ا :را ندارد افزود يتين جمعيش چنينکه منا گنجايعسکر با اشاره به ا يقاض
 .ستيمشکل دارد و درست ن يته به منا از لحاظ شرعيدهند که مب ياسکان م

 

 چند طبقه بسازند د منا را دريبا يمسئوالن عربستان

استفاده کنند و منا را در چند طبقه  ياسالم ين کشورهايمسلمان و متخصص يد از افکار روشن ملت هايگفت: مسئوالن عربستان با يو
 .به همراه دارد يجد يب هايکه آن هم آس يآپارتمان يبسازند نه به شکل ساختمان ها

د بلکه خود يد به ما کمک کنيم و بايند ما ناتوانيست که آن ها بگوين نيا يورها به معناگر کشيافزود: کمک گرفتن از د يرانيسرپرست حجاج ا
 .ريد که از مردم مشورت بگيفرما يص( م)امبر يم، خدا به پيامبر )ص( که مهمتر ندارياالمر، از پ يد و شاورهم فيفرما يقرآن م
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م، تا قبل از يشود مجروح را از منا به مکه ببر يانجام شود نم يد کار جديانه بين زميعسکر با اشاره به بحث امداد و نجات گفت: در ا يقاض
ن حادثه تکرار شود، آمبوالنس ها چگونه تردد خواهند کرد؟ مردم کجا يادامه داد: اگر ا يو .مارستان جانش را از دست بدهديدن به بيرس

  بروند؟

د نظر صورت ينه تجدين زميد نظر کنند گفت: اگر در ايخود تجد يياجرا يد در روش هاينکه مسئوالن عربستان بايان ايعسکر با ب يقاض
 .شود يب ها تکرار مين آسيرد اينگ

رند؟ يک عده انسان عالم بر آنها خرده بگيزنند که  يم ييدر حادثه منا افزود: چرا حرف ها ينه قضا و قدر الهيدر زم ييبا رد صحبت ها يو
د يدارد، نبا يگريد يدر اسالم معنا يقضا و قدر اله .است يم قضا و قدر الهييم و بگوين پرت کنييبه پا پشت بام يشود که خود را از باال ينم

 .ميکن يريشگين حادثه پيد از ايتوانست يکه م يبوده است در صورت يد قضا و قدر الهييد و بگويمردم را به قتلگاه بفرست

 

 چه حضور داشت؟ يدر منا و مشعر برا ينظام يروين

در منا و مشعر  ينظام يروياستفاده کرد، اصاًل ن ينظام يرويد از نيکار امداد نبا يدر منا گفت: برا ينظام يرويعسکر با انتقاد از حضور ن يقاض
 يد جديران به عربستان آمده اند بايهزار نفر عمره گزار از ا 800د و فقط يده يچه حضور داشت؟ شما که هر سال حج و عمره انجام م يبرا
 .ديت تان عمل کنيبه مسئولتر 

هر  يد در امداد حج حضور داشته باشند تا برايده بايآموزش د يجاد شود افزود: انسان هايژه امداد حج ايد گروه وينکه بايان ايبا ب يو
شود، فرد خفه خواهد ژه نين لحظه اگر کمک ويد بدانند که در ايدارد با يکه دندان مصنوع يرمرديکنند مثاًل پ يبتوانند امدادرسان يمجروح

م داد و راه يل خواهيتشک يکارشناس يته هايبودن مسائل عنوان شده اشاره کرد و گفت: بعد از حج کم يبه جد يرانيسرپرست حجاج ا .شد
 .ميده ين حوادث ارائه مياز ا يريشگيپ يحل برا

ن يحادثه منا انجام دهد و به صورت قاطع با مقصر يلمشخص شدن مقصر اص يبرا يژه ايو يها يد همکاريعسکر افزود: عربستان هم با يقاض
ن اذا يَن الذيجان باختگان منا گفت: فرهنگ ما فرهنگ قرآن است که در آن آمده است و بشرالصابر يخطاب به خانواده ها يو .برخورد کند
 .ميم انجام دهيتوان ينم يه راجعون و ما جز صبر کاريبه قالوا انا هلل و انا الياصابتهم مص

که در  يم کسانيدار يتيشهدا افزود: جان باختگان منا در حال احرام جان دادند همان طور که در روا يعسکر با اشاره به صبر خانواده ها يقاض
 .شوند يک گو محشور ميامت در حال احرام و لبيق يحال احرام جان دهند فردا

دا کرده اند يآن ها به بهشت راه پ يم وليزان مان را از دست داده ايت عزآمرزد، درست اس يبخشد و هم م يگفت: خداوند در عرفات هم م يو
 .رنديشه کنند تا اجر مضاعف بگيو ان شاء اهلل بازماندگان صبر پ

 .ميرسانيج را به اطالع مردم ميم و نتايکن يجه، تالش ميران در مکه تا رساندن به نتيعسکر افزود: ما مسئوالن ا يقاض

  



 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   268

 

 

 :انيرعبداللهيام

 ت خانواده در مکه دفن نخواهد شديبدون رضا يباخته اچ جانيکر هيپ

 

 

 ۱۳:۳۷ - ۱۳۹۴مهر  ۱۴شنبه سه - 2933537خبر:  ٔ  شناسه

 

  .ت خانواده اش در مکه مکرمه نخواهد مانديبدون رضا يچ جان باخته ايکر هيد کرد: پير امور خارجه کشورمان تاکيمعاون وز

ن فاجعه در مرحله ياز جان باختگان ا يگريگروه د يکرهايان گفت: پيرعبداللهين اميحس ما،يبه نقل از صداوس مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .شود يشور مات انتقال، وارد کيعمل يبعد

پلمات ارشد کشورمان همچنان جزو مفقودان يد يرکن آباد ير سابق کشورمان در لبنان اظهار داشت: آقاين درباره سرنوشت سفيهمچن يو
 .ت ادامه داردين وضع او با جدييتع ياست و تالش ها برا

 .در مکه مکرمه نخواهد ماند ت خانواده اشيبدون رضا يچ جان باخته ايکر هيد کرد: پيرامورخارجه تاکيمعاون وز
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 باختگان منا را رد کرداز جان يآمار دولت سعود ييکايآمر يخبرگزار

 

 

 ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۴مهر  ۱۴شنبه سه - 2933528خبر:  ٔ  شناسه

 

نفر  ۱۱۰۰ يکشور باال ۱۶ن حادثه را تنها از يبرخالف آمار عربستان از کشته شدگان منا، آمار جان باختگان ا يگزارش يط« ستدپريآسوش»

  .اعالم کرد

، آمار جان باختگان حادثه يزارن خبرگيا يهاياعالم کرد بر اساس بررس يدر گزارش« تدپرسيآسوش يخبرگزار»، مهر يخبرگزاربه گزارش 
 است. يزخم۹۳۴کشته و ۷۶۹ان منا ياعالم کرده اند، آمار قربان يکه مقامات سعود ينفر است، در حال ۱۱۰۰ يکشور باال ۱۶منا تنها از 

ه شده است. يته کشور ۱۶ يدولت يارت و رسانه هايحج و ز يسازمانها ين رقم براساس اعالم رسميد کرد: ايتد پرس در خبر خود تاکيآسوش
ا، سنگال، مراکش و ي، چاد، کنيوپير، اتي، هند، کامرون، بنگالدش، الجزايه، ماليجري، پاکستان، نيران، مصر، اندونزين کشورها عبارتند از ايا

 ن اضافه کرد: هنوز صدها نفر مفقود هستند.يهمچن ين خبرگزاريه. ايترک

کشور از  ۱۶شتر است چون فقط آمار جان باختگان يز بين ين خبرگزاريز رقم بر آورد شده اتد پرس ادامه داد: آمار جان باختگان منا ايآسوش
 که در حج مشارکت داشته اند را محاسبه کرده است. يکشور ۱۸۰

بل ق ين حادثه اتفاق افتاد که در سالهايون نفر در مراسم حج شرکت داشتند ايليم ۲که امسال حدود  يح کرد: در حاليتصر ين خبرگزاريا
 داد.يرخ نم يکردند، حادثه مهم يون نفر شرکت ميليش از سه ميکه ب

 نفر ذکر کرده است. ۱۱۱ز ين آمار جان باختگان حادثه سقوط باالبر در مسجد االحرام را نيتد پرس همچنيآسوش
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 :روت با مهريران در بير ايسف يگفتگو

 يبادت رکن آيت لبنان تا محبوبيژه حزب اهلل در امنياز نقش و

 

 

 ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۴مهر  ۱۴شنبه سه - 2933687خبر:  ٔ  شناسه

 

اسات و عواطف مردم و مقام ران شاهد احسيا ياسالم يتا زمان حاضر، ما در سفارت جمهور يرکن آباد يانتشار خبر مفقود شدن آقا ياز ابتدا

  .شان هستنديم که همچنان نگران ايدولت لبنان بوده و هست يها

ه يلع يريتکف يست هايترور يابتيانه با توجه به جنگ نيمنطقه خاورم يت کنونيوضع -يف غفاريحن /يـ محمد قادر ن الملليگروه ب

ست يه تروريه به ماجرا و آغاز حمله علي؛ پس از ورود روسييژه قرار دارد. از سويو يطيه و لبنان ـ در شرايمحور مقاومت ـ عراق، سور يروهاين
ن بحران يل ايسال از تحم ۵با گذشت حدود  يغرب يگر؛ طرف هايد ير کرده و از سوييتغ ياديه تا حدود زيها معادالت صحنه نبرد در سور

با به عدم يشکست نظام حاکم در دمشق ـ که تقر ييدر صورت توانا يده اند که حتيجه رسين نتيمظلوم منطقه، اکنون به ا يه ملت هاب
همچنان آبستن حوادث  ياز عناصر افراط ياديل زيکرده بودند رخ نخواهد داد و منطقه با وجود خ ينيش بياذعان دارند ـ آنچه پ ييتوانا
گران دو ين اساس و با توجه به نقش بازيز خواهد گرفت. بر اين آتش دامان خودشان در اروپا را نيا يکه البته شعله هاخواهد بود  ياريبس
ر يدانش آموخته دانشگاه امام صادق )ع( و سف« يدکتر محمد فتحعل»م به سراغ يروت داشتيکه به ب ين بحران، در سفريجبهه در ا يسو

     ر است: ين گفتگو به شرح زيم. متن ايل مسائل مذکور پرداختيشان به تحليم و در گفتگو با ايبنان رفتران در ليا ياسالم يجمهور يکنون

ر يک سو و ورود اخيه و لبنان از يها در سور يريمحور مقاومت و تکف يروهايت متقابل نيمنطقه و وضع ي*با توجه به اوضاع کنون
 نبرد چگونه است؟  ياتيو عمل يبه صحنه ستاد شما نسبت يابيگر، ارزيد يه به ماجرا از سويروس

تحوالت توجه  يخير تاريد به سيک طرف بايرفت. از  يدادها و حوادث جاريو ظواهر رو يت کنونيد فراتر از وضعيل اوضاع منطقه بايـ در تحل 
را در  ينطقه را در نظر داشت، آنگاه همگموثر بر م يگران و مولفه هايگر بازيل کرد و از طرف ديتحل يخيدادها را در بستر تاريداشت و رو

جه اشتباهات يل و در نتيباعث خطا در تحل يکردين رويل کرد. فقدان چنين الملل تحليدر سطح نظام ب يجار يچارچوب کالن روندها
 نادرست خواهد شد. ين راهبردهايتا تدويها و نها يدر طراح يمحاسبات

از مداخله  يبوده است که ناش يکصد سال گذشته صحنه تحوالت اساسيژه شامات در يبه و ايتوان گفت منطقه غرب آسيم ين منظرياز چن
کشورها  يمسئول در برخ يمقام ها يک سو و ضعف و خود باختگيمنطقه از  يت با اسالم و ملت هايبزرگ در ضد يز قدرت هايطنت آميش

 ي، آوارگين اراضيم نامشروع در ايرژ يريگن و شکليدس فلسطن مقين عوامل است که امروز شاهد اشغال سرزميجه ايبوده است. در نت
 م.يمردم هست يمنطقه و غارت ثروت ها يه کشورهايمسلمانان، تجز
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ا طرح يبه اصطالح بزرگ و  انهيکا با طرح خاورميک دو دهه است که آمريز ادامه دارد. نزدين يگانگان در منطقه در زمان فعليدخالت و نقش ب 
 يطراح يستيونيم صهيت رژين امنيتأم يکا برايکه در چارچوب راهبرد امر يدوباره منطقه است. طرح يبه دنبال مهندس ديانه جديخاورم

 يريه و عراق و ظهور تکفيحوادث تلخ سور ين نگاهيکنند. با چنيا ناآگاهانه در چارچوب آن عمل ميکشورها آگاهانه  يشده و متاسفانه برخ
 م شده است.يمنطقه ترس يدانست که برا ينقشه بزرگ يزاتوان اج يسم را ميها و ترور

نده آن را بر اساس ير تحوالت آن و نقشه آيکوشند مس يم ييروهايقرار دارد و ن يو نقطه عطف يخيک مرحله تاريرسد منطقه در  يبه نظر م 
نده يبر آ يرگذاريتاث يا نفوذ برايبردار قدرت ن يستند. در حال حاضر چنديفروگذار ن ين راستا از هر کوششيم کنند و در ايمنافع خود ترس

 د در منطقه شکل گرفته است.يجد يها يد بلوک بندينيب يمنطقه در حال رقابت و مواجهه هستند لذا م

از  ه درک مشترکيه بر پايران، عراق و روسين گروه با ايتر ين کشور محور مقاومت در کنار حزب اهلل به عنوان اصليه به عنوان مهمتريسور 
ه يعربستان، قطر، ترک يک طرف قرار گرفته اند و کشورهايده شده است در يمنطقه کش يکه برا ياز نقشه خطرناک يت منطقه و آگاهيوضع

ر ييان شد تغيکه ب يت را در چارچوب نقشه ايکوشند وضعيگر قرار دارند که ميدر طرف د يياروپا يکشورها يل و برخيکا و اسرائيدر کنار امر
ه در يروس ياتين ورود عمليه و لبنان و همچنيران در سوريا ياسالم يشه مواضع جمهوريل و ريدال يدوارم تا حديح امين توضيبا ادهند. 

 ه روشن شده باشد.يسور

در آن زبانزد است  ياسيس يکه کثرت گروه ها يداخل لبنان ـ به عنوان کشور ياسيس يان هايجر يت کنوني*با توجه به وضع
 د؟ يکن يم يابيط را چگونه ارزين شرايس جمهور شده است، ايکه منجر به بن بست در انتخاب رئ يقيت عمـ و اختالفا

ک سو باعث شده لبنان از ياز  يژگين ويسته اند. ايز يان گوناگون در طول قرن ها به خوبيف مختلف با ادياست که در آن طوا يـ لبنان کشور
ن کشور بار کرده است. يرا بر ا ين امر مشکالتين حال ايل شود اما در عيقابل مثال تبد ييف و فرق مختلف به الگويطوا يستيجهت همز

 يو اصل يديا مسائل کليزباله ها  يا مشکل جمع آورياز جمله کمبود برق  يخدمات رسان ينه هايها در زم يکاست يچنانکه امروز شاهد برخ
 م.يس جمهور هستيکشور مانند انتخاب رئ

ا يافته و آيلبنان نفوذ  ياسيس يان مردم و گروه هايتا چه حد در م« حزب اهلل» يبه پرچمدار« فتمان مقاومتگ»*به نظر شما 
 اد کرد؟ ي يت ارضين کشور در حفظ تماميت ايتوان از آن به عنوان رمز موفق يم

ات ير قابل انکار از حيت و بخش غيواقعن، مقاومت ين فلسطيو اشغال سرزم يستيم صهونيد با توجه به تجاوزات رژيدان يـ همانطور که م
 يع برايغات وسيمثل تبل يا نرم افزاريمثل سرکوب ها  يسخت افزار يآشکار و پنهان و کوشش ها يمردم منطقه است که با وجود تالش ها

 ه ثابت مانده است.در ذهن و خاطر مسلمانان منطق يستيونيم صهيد رژيم، همچنان موضوع اشغال و تهدين رژيمناسبات با ا يساز يعاد

ر يا به تاخيکوشند آن را آرام ساخته يکا و متحدان آن مياست که هر لحظه ممکن است فوران کند لذا امر يه همانند آتشفشانين روحيا 

ن يبه هم ديشود تندتر و سخت تر از گذشته است شا يانجام م يستيم صهونيکه در برابر رژ يزشيد هر انتفاضه و خينيبياندازند. لذا شما م
ه و گسترش يق راه انداختن جنگ در سوريده اند که از طريآن چاره را در آن د يو متحدان منطقه ا يستيونيم صهيکا و رژيعلت است که امر

 ، مردم منطقه را به خود مشغول سازند.يريتکف يگروه ها

ت يد گروه حزب اهلل بر بستر جمعيدان يد همانطور که مکن يم يرا باز يمقاومت، گروه حزب اهلل نقش بارز و برجسته ا يان گروه هايدر م
شود اما امروزه به خاطر  يشناخته م يعيش ين گروه اگرچه گروهياسالم ناب شکل گرفته است. ا يآموزه ها يه مبانيلبنان و بر پا يعيش
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آن با ارتش  يلبنان و همراه ياشغال ياراض يآن در آزادساز يت هايو موفق يستيم صهونينش در مقابله با تجاوزات رژياديکرد فعال و بنيرو
  و اهتمام به منافع ياسيو س يقوم ير گروه هايبا سا ياسيدر تعامالت س يکرد مترقين روين کشور همچنيا يت ارضيلبنان در حفظ تمام

ه يت بحران سورياز سرا يريدر جلوگ حزب اهلل يت هايز فعالير نيگاه است. در دوره اخيپا يز دارايان نيژه مسحيف به وير طوايان سايدر م يمل
 يخارج يپلمات هايد يمختلف در داخل لبنان و حت يبا مورد اذعان طرف هايسم به لبنان قابل توجه بوده است که تقريو گسترش ترور

 است.

ست. از يده نيپوش يبا بر کسيدن منطقه تقريژه آل سعود در به آتش کشين روزها نقش ويم. ايفراتر برو يد کمي*اجازه بده
ن اساس و با توجه به فاجعه دلخراش منا در يت است. بر ايو استحکام همراه با درا يستادگيگفتمان مقاومت ا ي؛ مبناييسو

)مد  ير مقام معظم رهبرياخ يرفت، سخنران يدرباره آن طفره م يز از همکارين آميتوه يبا رفتار يمراسم حج امسال که سعود
 د؟ يکن يم يابيشد، چگونه ارز يسعود يمنجر به اقدام فور( در نوشهر را که يظله العال

شان بهره گرفت. اما آنچه در يد از کالم اير آن باياست که در تفس يدر خصوص فاجعه منا به مثابه منظومه روشن يش مقام معظم رهبريفرما
ن واقعه در سطح جهان يانتشار خبر ا يابتدان فاجعه از يشان در خصوص ايا يش هاين است که مواضع و فرمايتوان گفت ا ينه مين زميا

ت يت از وسعت نظر معظم له نسبت به موضوع و حساسيقبل از انتشار ابعاد فاجعه حکا يعموم ير بوده است. اعالم سه روز عزاينظ ياسالم ب
 داشت. يم شعائر اسالميت جان مسلمانان و تعظينسبت به اتباع کشورمان و اهم ينظام اسالم يرهبر

ان يرانينسبت به جان و کرامت تک تک ا ينظام اسالم يباشد اهتمام رهبر يرانيه مباهات هر ايد مايت بود و بايز اهميبه نظر من حاآنچه 
رد يپذ يرا نسبت به اتباع خود نم ياحترام ين بيکوچکتر يحت يست. بلکه باالتر از آن نظام اسالميقابل گذشت ن يطيچ شراياست که تحت ه

سال  يران طيا ياسالم يکه از جمهور يد طرف مقابل با شناختيديهر اقدام را الزم بداند انجام خواهد داد. البته همانطور که د نهين زميو در ا
ران يا ياسالم يدولت جمهور ياز سو يات اعزاميرش هيافت و با پذيها را درشين فرمايام روشن ايپ يکسب کرده به خوب  پس از انقالب يها

زان هموطن که در يد موضوع انتقال عزيدان يل کرد. البته همانطور که ميرا نسبتا تسه يرانيسرنوشت حجاج ا يريگيط پياموافقت کرد و شر
 است. يريگيموضوع در حال پ يس محترم جمهوريرئ يروحان ين حادثه جان باخته اند همچنان ادامه دارد و با دستور جناب آقايا

 

ن کشورمان در لبنان هستند، نظر يشير پيسف« يدکتر غضنفر رکن آباد» ين فاجعه آقاين اياز مفقود يکينکه ي*با توجه به ا
ز در ين ياديار زيت بسيدر عرصه مقاومت در منطقه که محبوب يجهاد يشان به عنوان عنصريت اين واقعه و شخصيشما درباره ا

 ست؟ يدارند، چ يمختلف لبنان يان گروه هايم

ده و با تجربه در مسائل منطقه يورز يپلماتيشان دين فاجعه تلخ هستند. ايهمچنان در شمار مفقودان ا يآباد رکن يزمان جناب آقايـ برادر عز
انتشار خبر مفقود شدن تا  يد از ابتدايها رفع شود. جالب است بدان يشان روشن شود و نگرانيت ايم هر چه زودتر وضعيدواريهستند. ما ام

م که همچنان نگران يدولت لبنان بوده و هست يران شاهد احساسات و عواطف مردم و مقام هايا يماسال يزمان حاضر، ما در سفارت جمهور
 شان هستند.يا

ک نرمش قهرمانانه )با توجه به حفظ راهبرد کالن مقاومت(، بر گفتمان مقاومت يو تاکت يا موضوع توافق هسته اي*به نظر شما آ
 ا مثبت؟ يداشته است  ير منفيدر منطقه تأث
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دند موضوعات و مسائل يکوش يم که ميو متحدان عرب آنها در منطقه بود يغرب يدر کشورها يکرديشاهد رو يل و بعد از توافق هسته اقب
ز به موازات يبود ن يکه مخالف درجه اول توافق هسته ا يستيونيم صهيرژ يوسته مطرح سازند. حتيک بسته به هم پيمنطقه را در قالب 

 ف جبهه مقاومت استفاده کند.يتضع يکرد از مقوله مذاکرات در راستا يب آن تالش ميتخر يکوشش برامخالفت با مذاکرات و 

به توافق  يابيخود اثر گذارند تا دست يدند بر متحدان غربيکوش يم يهم با گره زدن مسائل منطقه با موضوع هسته ا يعرب يکشورها يبرخ 
 ين مذاکرات و بعد از توافق هسته ايند لذا حينما يشبرد منافع خود در منطقه بهره برداريا از آن در جهت پين دشوار سازند يطرف يرا برا

کردند که مسائل  ياصرار م يحت يرد. در موارديمورد مذاکره قرار گ يبه موازات موضوع هسته ا يد مسائل منطقه ايدند که بايورز ياصرار م
 حل و فصل شود. يمنطقه قبل از توافق هسته ا

ر پرونده يرا از سا يمقوله مذاکرات هسته ا ير مقام معظم رهبريه تدابيران در سايا ياسالم يمذاکرات جمهور يد از ابتدايديطور که داما همان
ران اثر گذارد. در دوره پس از يا ياست هاير موضوعات و سيبر سا يطيچ شرايج آن تحت هيه و نتاين قضيمنطقه جدا کرد و اجازه نداد ا يها

م. چنانکه بالفاصله يرا شاهد بود يگره زدن مسائل منطقه به موضوع هسته ا ياز تالش ها برا يديز دوباره دور جدين يق هسته احصول تواف
 يه و جبهه مقاومت مطرح شد اما مواضع قاطع جناب اقايران نسبت به سوريکرد اير روييدر مورد تغ يعيغات وسيتبل يپس از توافق هسته ا

 يبر مواضع اصول يريتاث يداند و توافق هسته ا ين مقوالت را جدا از هم ميران ايا ياسالم يه نشان داد که جمهوريدر خصوص سور يروحان
 ر مسائل منطقه ندارد.يا مقاومت و سايه يران در خصوص سوريا

 ياسالم يارا موضع جمهورانجام شد آشک يه که چند روز پس از توافق هسته ايبه لبنان و سور يف هم در سفر رسميدکتر ظر يجناب آقا 
بند است و توافق يت از مقاومت پايران بر راهبرد حمايا ياسالم ينه اعالم تکرار کردند و خاطرنشان ساختند که جمهورين زميران را در ايا

 ران ندارد.يا يياست مبناين سيبر ا يريتاث يهسته ا
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 ر بهداشت عنوان کرد؛يوز

 بودن فاجعه يمنا/شائبه عمد جانباختگان ييزمان اعالم آمار نها

 

 

 ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۴مهر  ۱۴شنبه سه - 2933674خبر:  ٔ  شناسه

 

  .شود يجانباختگان حادثه منا بعداز بازگشت همه زائران مشخص م يير بهداشت گفت: آمارنهايوز

بعثه  يکه روابط عموم ياهيگفت: طبق اطالع يدر خصوص تعداد کشته شدگان فاجعه من يدحسن هاشميمهر، دکتر س يبه گزارش خبرگزار
 يران لحاظ واژه متوفينفر اعالم شده بود که از نظر دولت ا ۴۶۵شدگان  ارت منتشر کرد تعداد کشتهيو سازمان حج و ز يمقام معظم رهبر

 .ق جان باختگان پس از بازگشت کامل حجاج از عربستان اعالم خواهد شديست و آمار دقيآنها درست نهمه  يبرا

عربستان وارد خاک  يزايران با وياز ا يز کنند. تعداديپره يخود از به کار بردن واژه متوف يهاد دقت کنند که در مصاحبهيافزود: همه با يو
 .د به کشور بازگردنديتعداد هم بااست که به همان  يعياند طبن کشور شدهيا

نده از يآ يم در روزهايد بتوانيرا با يکر وارد کشور شده است. مابقيپ ۳۰۰ش از ينفر اعالم شده ب ۴۶۵ر بهداشت گفت: تا کنون از تعداد يوز
 ياسالم يمطالبه دولت جمهورست يدر دست ن يهم که از سرنوشت آنها اطالع يم و تعداديدا کنيد نشده است پيکه هنوز بازد ييهاسردخانه

 .عربستان خواهد بود يران از دولت پادشاهيا

 يمارستانهايا در بيعربستان باشند و  يهار شدگان باشند و در بازداشتگاه ها و زندانين ممکن است جز دستگياز مفقود يگفت: بخش يهاشم
 ..از آنها نداشته باشند يالعن مربوط اطيل وسعت فاجعه رخ داده هنوز مسئوليعربستان باشند که به دل

ن اساس تعداد حدود يکر او به کشور منتقل شده باشد و بر ايح است که پيصح يکس يفقط برا يد کرد: اطالق واژه متوفير بهداشت تاکيوز
 .شوند يل ما شده است، جز جان باختگان محسوب ميو تحو يينفر اعالم شده که اجسادشان شناسا ۴۶۵نفر از  ۳۰۰

شود و با مهر يعربستان انجام م يقانون يده پزشکيچيند پيک فراي يجان باختگان ط ييجان باختگان گفت: شناسا ييوص شناسادر خص يو
ن هم اکتفا يکنند. ما به ايم ييران افراد را شناساياز ا يئت پزشکيشود. در کنار آن پنج هيپاسپورت آنها از عربستان خارج م يخروج بر رو

 يقانون ين پزشکيبنابرا .ل داده نشده استيک کنند که اجساد درست تحويها را تحرخانواده ير دراز مدت ممکن است افرادم چراکه ديکنينم
ن زائران هم يقابل اثبات است. اگرچه که خانواده ا يکند و در هر زمان که الزم باشد از نظر پزشکيم يکشور از همه اجساد نمونه بردار

 .کنند ييتوانند شناسايم
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 .به دقت انجام خواهد شد يجان باختگان و علت فوت متوف يت شخصياثبات هو يبرا يد کرد: همه اقدامات الزم پزشکير بهداشت تاکيوز

قا ير کشورها هم در عربستان دفن شود دقياز سا يکه اگر کس ين معنيشود به اين اقدامات انجام مياعالم کرد: در عربستان هم با دقت ا يو
توانند با ارسال نمونه خون خود از يل باشند ميبه خاک سپرده شده است و اگر بستگان آنها ما يو با چه پالک يدر چه محل مشخص است که

 .زان خود و محل دفن آنها مطلع شونديت عزيهو

نون بدون اجازه ک از جان باختگان تاکيچ يم و هيعربستان را دار يخاطرنشان کرد: در خصوص دفن جان باختگان همچنان همراه يهاشم
ق به دفن در ين تشوياست. بنابرا يافتخاربزرگ يمقدس مذهب يهادر عربستان دفن نشده است. اگرچه که دفن در مکه و مکان يخانواده متوف

 ..استآنان در مکه دفن شده يکرهايهفت نفر از جان باختگان، پ ت خانواده يز با رضايتواند خوب باشد و تاکنون نيمکه م

م و از يدر ارتباط هست يبا همه روزه با وزارت بهداشت عربستان به صورت تلفنيعربستان گفت: ما تقر يداشت در خصوص همکارر بهيوز
با ما داشته اند و  يخوب يکنند. تاکنون همکاريکنم که شبانه روز در کنار همکاران ما کار ميعربستان تشکر م يقانون يپزشک يهمکار

 .را رفع بکنند يرانيا يهاخانواده يداشته باشند تا نگران يتر شده است همکارسخت ييکه کار شناسا زين نيدوارم بعد از ايام

که  يل گرفته است. عربستان چه در زمانيجان باختگان خود را از دولت عربستان تحو يکرهاياست که پ ين کشوريران اولياظهار داشت: ا يو
 .استمرار داشته باشد ين همکاريدوارم ايرا با ما داشتند و ام يکارت هميدر آن کشور حضور داشتم و چه االن نها

هم  ييهاان دستين ميعات را بوجود آورد. در ايعربستان شا يشد گفت: سکوت طوالنيکه پس از حادثه مطرح م يعاتيدر خصوص شا يهاشم
فتراک حمل کرده يست که اجساد را با لودر و لين نين چنياعات دامن زدند. ين شاينبودند به ا ياسالم يکه عالقمند به ارتقاء روابط کشورها

فتراک جابجا کرده باشند و به يست با لياجساد را که انسان قادر به حمل آنها ن يفلز يهاممکن است بسته .ن ادعا صحت ندارديباشند و ا
 نبوده است يزين چيد چننگونه حمل کرده باشنينکه اجساد را ايا يقفسه ها در سردخانه ها منتقل کرده باشند ول

ن ينشده است و ا ين رفتارين همه مطمئن باشند چنيد است. بنابراين جان باختگان به عنوان شهيبه ا يافزود: نگاه آنها از نظر مذهب يو
 .اجساد هم مشخص است يکرهايپ يمسئله از رو

ع را ثبت کرده يمنا همه وقا يهانيشود. دورب يد بررسيهم مطرح شده است که همه با يگريعات دير بهداشت خاطرنشان کرد: البته شايوز
 .که ثابت نشود نشر آن دور از انصاف است يرا بزند که تا زمان يممکن است حرف ياست. هر کس

مه ه ين انصاف برايمسلمان، گفت: ا يهااز ملت يت انصاف و عذرخواهيبر رعا يبه عربستان مبن يه مقام معظم رهبريبا اشاره به توص يهاشم
 ير منفيشود که در روابط دو کشور تاثيم يم، اسنادياوريعه است بر زبان بيرا که صحت ندارد و در حد شا يد مطالبيز نباياست و ما ن

 .گذارديم

 ياز کسان ياريم. بسيد منتشر کنيکنند را نبايان ميکه افراد از ظن خودشان ب ييهاان کرد اما قصهيد بيت دارد بايافزود: آنچه را که واقع يو
 .ها هستندنيکند دوربيک را روشن ميتار يايستند و آنچه که زواين ما نيت کنند در بين حادثه را روايتوانستند ايکه م

ش بگذارد و اصل يلم ها را به نماين فيرا دعوت کند و ا ياسالم يد توجه داشته باشد که همه کشورهاير بهداشت اظهار داشت: عربستان بايوز
 .کند ييدگان دلجويب ديکند و متناسب شان کشور عربستان از آس يصورت گرفته است عذرخواه يح کند و آنجا که قصوريتشر واقعه را
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اناتش همان مسائل را اعالم کرد. ين بار در بيچند يس جمهوريرود که رهبر اعالم کردند و شخص رئيرا م يريگفت: دولت همان مس يهاشم
 .ميدهيمردم انجام م يهايرف کردن نگرانبرط يرا برا يتخصص يما کارها

شبرد امور در عربستان يپ يبرا ياديار زيران در عربستان هستند و تالش بسيندگان ايز نمايارت و هالل احمر نيافزود: سازمان حج و ز يو
 .شود واقف است يريگيد پياز کارها انجام نشده است و با يارين نکته که هنوز بسين حال دولت به ايانجام دادند. در ع

ن مرحله بعد از اطالع کامل از سرنوشت همه حجاج کشور توسط وزارت ياست که بعد از ا ياز کارها امور حقوق يخاطرنشان کرد: بخش يهاشم
 .امور خارجه آغاز خواهد شد

 .رديگيرفته گزارش مبا هر روز از من درباره اقدامات صورت گير موضوع است و تقريگيشخصا پ ير بهداشت گفت: دکتر روحانيوز

ست و در حال انجام يه نيت آن کمتر از بقين متفاوت باشد اما حساسيريک باشد و با سايپلماتيد دياست که زبان دولت با يعيافزود: طب يو
 .فه استيوظ

حجاج  يزبانين به مد. افتخار عربستايآ ين فاجعه با عقل جور در نميبودن ا ين فاجعه گفت: عمديبودن ا يدر خصوص شائبه عمد يهاشم
از  ياسيس يهاممکن است گروه .افتديدر دوران حج اتفاق ب ين اتفاقياست که چن يار باعث سرشکستيمثل عربستان بس يکشور ياست و برا

ه باشند کرد يزيگر برنامه ريحذف همد يرا برا ين اتفاقيچن ينکه با قصد قبليکنند اما ا ياسيس يدهد بهره برداريکه رخ م ين اتفاقاتيچن
 .دانميد ميار بعيار بسيبس

م. آنچه که خواست همه مسلمانان است آن است يکند تا اعالم علل وقوع حادثه توسط عربستان صبر کنيخاطرنشان کرد: انصاف حکم م يو
مواجه خواهد  يرشتيبعد با استقبال ب يم و قطعا سال هايکند. هر سال حج را داريرا حل نم يت مشکليشود و صرف محکوم يريشگيکه پ

 ين حوادث تلخيده شود تا شاهد چنيشياند يداتيتهم يرند و به گونه اين حادثه درس بگيند از ايآيکه به حج م ييئت هايد تمام هيشد. با
 .مينباش
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 : ارتيسازمان حج و ز يسخنگو

 شوند يبه کشور منتقل م يشده حادثه منا بزو ييجانباخته شناسا ۴۰

 

 ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۴مهر  ۱۴شنبه سه - 2933771خبر:  ٔ  شناسه

 

 شدگان حادثه منا بوده است، گفت:مجروحان و کشته ييما از ابتدا بر اساس شناسا ينکه آمارهايارت با اشاره به ايسازمان حج و ز يسخنگو

  .شود يانجام م يشده بزود ييزائر شناسا ۴۰ات انتقال يعمل

ن آمار ما ين حادثه منا گفت: آخريآمار جانباختگان و مفقود ييدر مورد تعداد نها خبرنگار مهردر گفتگو با  يشهسوار ياالسالم مهدحجت
 است .  ينفر فوت ۴۶۴همان 

مانده ينفر باق ۴۰نفر آنها امروز به کشور منتقل شدند و  ۹۰ز انجام شده که يگر از جانباختگان نينفر د ۱۳۰ ييات شناسايد: عملد کريتاک يو
 شوند.ين پرواز به کشور منتقل ميالزم با اول يهايپس از انجام هماهنگ

ات ينشده که در حال انجام عمل ييشان هنوز شناساتيز هوياز افراد ن يارت گفت: تعداديسازمان حج و ز ير روابط عموميسخنگو و مد
ز گذشته است، ياز حادثه ن ياديندارند و مدت زمان ز يين افراد مدرک شناساينکه ايل ايم که البته به دليها هستدر سردخانه ييشناسا
 انجام خواهد شد. يآنها به سخت ييشناسا

بر اساس  ن آمارهايا نکهيم از ايندار ين و جان باختگان حادثه منا ، گفت: اطالعير بهداشت در خصوص مفقوديدر مورداظهارات وز يشهسوار
ز در ين ير و تعدادين دستگياز زائر ير بهداشت عنوان کرده تعدادين سئوال که وزين در پاسخ به ايهمچن يو ارائه شده است . يچه منبع

 ييچ مجروح شناسايم و هيامکه، طائف و جده را جستجو کرده يهامارستانيب ياند، گفت: تمامنشده ييها مجروح هستند که شناسامارستانيب
 م.ينشده، ندار

نفر آنها تا کنون به کشور منتقل  ۳۰۸جانباخته حادثه منا  ۴۶۴ارت از يارائه شده از سازمان حج و ز ي، براساس آمارهاخبرنگار مهربه گزارش 
همچنان  ييات شناسايکه البته عمل ستينفر از زائران جانباخته همچنان مشخص ن ۱۱۶ت يشده، هو ييو با توجه به افراد شناسا شده اند

 ادامه دارد.
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 ب کرد؛يتصو ين اجتماعيره سازمان تأميأت مديه

 دگان فاجعه منايبه حادثه د يو درمان يامهيع ارائه خدمات بيتسر

 

 ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۴مهر  ۱۴شنبه سه - 2933798خبر:  ٔ  شناسه

 

قرار  ين اجتماعيره سازمان تأميأت مديدگان فاجعه منا دردستور کار هيدبه حادثه يع خدمت رسانيتسر ياقدامات قابل انجام درراستا يبررس

  .د کردين افراد تاکيع ارائه خدمات به ايبر تسر يامصوبه يره طيأت مديو ه گرفت

انجام شده در زمان بروز حادثه و عدم اقدام به  يهايقصور و کارشکن ين اجتماعيره سازمان تأميأت مديه ي، اعضامهر يخبرگزاربه گزارش 
ان امر در عربستان است را محکوم يمتول يريتدبيو ب يتيکفاياز ب يدگان که ناشيبه حادثه د يدگيبحران حوادث و رست يريموقع از منظر مد

 .کردند

ران و يف اي، ملت شريعصر)عج(، مقام معظم رهبر يت به محضر حضرت وليضمن عرض تسل ين اجتماعيره سازمان تأميأت مديه ياعضا
ب يبه آس يع در خدمت رسانيتسر يرا برا يدند، مجموعه اقداماتيافتند و از "صفا" به "مصفا" رسي، "قربت" قربان" "که از  يبازماندگان حجاج

 .ب رساندندين فاجعه به تصويدگان ايد

 ين اجتماعيمه شده سازمان تأميدگان بيبه مجروحان و حادثه د يژه درمانيو يدگي، رسين اجتماعيره سازمان تأميأت مديبر اساس مصوبه ه
بازماندگان  يمستمر يمه شده سازمان، برقراريان بيم متوفين و ترحيدر مراسم تدف ين اجتماعي، مشارکت سازمان تأميمراکز درمان در

 ين اجتماعيران سازمان تأميبگ يمه شدگان و مستمريبه ب يبطور خارج از نوبت و کمک و مساعدت مقتض ين اجتماعيمشمول قانون تأم
 .شوديانجام م ين اجتماعياست که توسط سازمان تأم يمله اقداماترعامل از جيص مديحسب تشخ

ن يتأم يو درمان يامهيب يپس از فاجعه منا از واحدها ين روزهايز در نخستين ين اجتماعيرعامل سازمان تأمين مديش از اين پيهمچن
 .دگان ارائه دهنديدثه داز را به حايمورد ن يامهيو ب يدر سراسر کشور خواسته بود که خدمات درمان ياجتماع
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 رانير اير دفاع لبنان به سفير و وزيت معاون نخست وزيتسل

 

 

 ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۴مهر  ۱۴شنبه سه - 2933808خبر:  ٔ  شناسه

 

 يروت با اظهار همدرديران در بيا ياسالم ير دفاع لبنان صبح امروز با حضور در محل سفارت جمهورير و وزيمعاون نخست وز« ر مقبليسم»

  .ت گفتيرا تسل يدر فاجعه من يرانيران درگذشت صدها تن از حجاج ايبا دولت و ملت ا

ران در لبنان ير سابق ايسف يغضنفر رکن آباد يت آقاين وضعين با استفسار آخريان همچنر لبني، معاون نخست وزخبرنگار مهربه گزارش 
 ار بزرگ شمرد.ين فاجعه، بسيجه ايرا در نت ياسالم يوارده به کشورها يخسارت انسان

ت يو شخص يدولت يام هامردم و مق يدار با ابراز سپاس از همدردين ديز در ايران در لبنان نيا ياسالم ير جمهوريسف« يمحمد فتحعل»  
دولت  يت وقوع فاجعه منا را بر عهده عربستان دانست و بر لزوم عذرخواهين واقعه، مسئوليران پس از بروز ايا ياسالم يبا جمهور يلبنان يها

 د کرد.يان خود را از دست داده اند تاکيکه حاج ييبه خصوص کشورها ياسالم يعربستان از کشورها

ن ينسبت داده اند ابعاد ا يشمرده و آن را به قضا و قدر اله يعيطب ين فاجعه را امرياظهار نظرها که ا يا انتقاد از برخگر بيدر بخش د يفتحعل
 م.يروبرو نبود ين فاجعه ايبه موقع، با چن يدات مناسب و امداد رسانيد کرد در صورت اتخاذ تمهيار گسترده خواند و تاکيفاجعه را بس

همه جانبه  يريگين حادثه قرار دارد بر پيان مفقودان ايهمچنان در م يغضنفر رکن آباد ينکه آقايان اير با بگيرکشورمان در بخش ديسف
 د کرد.يت همه مفقوان تاکيروشن شدن وضع يران برايا ياسالم يدولت جمهور
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 :جانيران در آذرباير ايسف

 اض نداردير-به اختالف تهران يران درباره فاجعه منا ربطيموضع ا

 

 

 ۱۷:۵۸ - ۱۳۹۴مهر  ۱۴شنبه سه - 2933830خبر:  ٔ  شناسه

 

ن يم ايکنيم ي: سعران و عربستان ندارد گفتيبه اختالفات ا يست و ارتباطين ياسينکه موضع ما در مسأله منا سيان اين با بييمحسن پاک آ

  .ميق گفتگو حل کنيمساله را از طر

ران در ير ايبا سف« ATV» يونيزيجان در گفتگو با شبکه تلويآذربا يران در جمهورير اين سفييآ، محسن پاکمهر يخبرگزاربه گزارش 
ار بزرگ بود. يران در قبال عربستان اظهار کرد: عمق فاجعه بسيتند ا يهاواکنش ييرادرخصوص حادثه منا و چ يجان در پاسخ به سواليآذربا

 نفر کشته شده اند. ۴۷۰۰ يعني، رقم جانباختگان حدود پنج هزار نفر است، يبراساس آمار رسم

هزار نفر  ۵ش از يجانباختگان به بها باز شوند تعداد يلين تريه نشده است گفت: اگر ايحامل اجساد هنوز تخل يليتر ۲۱نکه يان ايبا ب يو
 شده اند. يمارستان بسترينفر در حال حاضر در ب ۲۸نفر مفقود و  ۲۴۱د، ين فاجعه شهيدر ا يرانينفر از حجاج ا ۲۳۹د. يخواهد رس

مملو از جنازه  يها يلين که هر روز تريرغم ايکنند، عليچند روز است که ارقام مشابه اعالم م يد کرد: مقامات عربستان سعودين تاکييپاک آ
 در شمار جان باختگان وجود ندارد. يشيچ افزايه يرد، وليگ يشوند و اجساد مورد شمارش قرار م يباز م

م که اگر يرا کاهش تعداد جان باختگان عنوان کرد و گفت: ما معتقد يدولت سعود يهااستياز س يکيجان يآذربا يران در جمهورير ايسف
عربستان به موقع در  يم. اگر مسئوالن پادشاهينداشت ين حجم باال قربانيشد، ما با ايت ميرياعمال منا خوب مدر يمراسم حج مخصوصًا مس

زات يمدار بسته، رادارها و تجه ين هاين منطقه دوربيرا در اينفر نبود، ز ۱۰۰ش از يکردند، تعداد جان باختگان ب ين مسأله مداخله ميا
 ن حادثه را نظارت کنند.يا يتوانستند به آسان يزات مين تجهيمختلف وجود دارد که با ا

د کنم که موضع ما يخواهم تأکيم خاطر نشان کرد: من مينگران هست يت زائران به طور جديارت حج و امنينده زينکه ما از آيد بر ايبا تاک يو
ران و عربستان ين اين موضوع بيندارد. ا يبستان سعودبا اختالفات ما با عر يچ ارتباطين مساله هيست، اين ياسيچ وجه سين مسأله به هيدر ا

م يکن يم يم، اما سعيدر منطقه دار يسوء تفاهمات با عربستان سعود ياسالم است. درست است که برخ يايست، بلکه مسأله دنين يسعود
 م.يق گفتگو حل کنين مسأله را از طريا

د ين مسأله مداخله کند. بايدر ا يد به طور جديبا ياسالم يت و سازمان همکاراسالم اس ياين گفت: مسأله فاجعه منا مربوط به دنييپاک آ
 ن حادثه را مشخص کند.يا يت اصلين حادثه اعزام شود و ماهيل و به محل ايتشک ياسالم ياب مرکب از کشورهايقت يک گروه حقي
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به  يرانيبر اغتشاش و حرکت نامنظم زائران ا يا مبنهرسانه يبرخ يدرخصوص ادعا يجان در پاسخ به سواليآذربا يران در جمهورير ايسف
جاد اغتشاش بوده يا ايگفت هدف زائران گو يز مطرح کرد. ويدر باکو ن ير عربستان سعودين مساله را سفيح کرد: ايل حادثه منا تصريعنوان دل

 در ازدحام منا را داشته باشند؟.مختلف قصد اغتشاش  ياز کشورها ياساس است. چرا زائران ين نظر کامال اشتباه و بياست، ا

را سازمان ير ممکن است زين امر غيبوده اند؟، ا يگريدر مکان د يرانيک مکان حضور داشتند مگر زائران ايافزود: تمام ملت ها در آنجا در  يو
ران و ين ايب يه عنوان مسأله ان مسأله را بيکند که ا يتالش م يأت ها دارند. عربستان سعودياعزام ه يبرا ياديتجربه ز يرانيدهندگان ا

 ت است.يف واقعين تحريکند. به نظرم، ا يعربستان معرف

رفته نشود راه يت پذين مسأله داشته باشند، اگر واقعيبا ا يد برخورد عادالنه ايعربستان با يم که پادشاهيد کرد: ما اعتقاد دارين تاکييپاک آ
 ز تکرار شود.ينده نين حادثه سال آيم ممکن است که ايگران را متهم کنيت، ديگرفتن واقع دهيدا نخواهد شد. اگر ما با نادين مسأله پيحل ا

 ينيض ديانجام فرا يد به زائران احترام بگذارند چراکه آنها برايم که باييگويش از همه مينکه ما بيان ايجان با بيآذربا يران در جمهورير ايسف
ن مراسم وجود يح در ايصح يت و هماهنگيريد مديبا حجاج داشته باشند؛ مهمتر از همه با يخالقر ايد رفتار غيارت رفته اند گفت: نبايبه ز

 باشد.

 ين شورا برايل شود. ايت حج تشکيريمد يبرا ياسالم يندگان کشورهايمرکب از نما ييد شورايم که بايخاطر نشان کرد: ما معتقد يو
س عربستان ير خود را انجام دهد. متأسفانه مأموران و پليئل الزم را مذاکره و تدابد مسايط امن باينده در شرايمراسم حج سال آ يبرگزار
 نسبت به زائران نشان داده اند. يتيمسئول يب يسعود

مدار  ين هاين حادثه را با دوربيا يهم انباشته شده و خفه شدند اما ناظران عربستان سعود ين اظهار کرد: زائران حدود سه ساعت روييپاک آ
کردند،  يمارستان ها منتقل مير بود، اگر آنها را زودتر به بياز آنها امکان پذ ياريدادند، نجات بس يکردند. اگر به آنها آب م يمشاهده م بسته

 بود. يک امر عاديآنها  ين برايزدند و اياجساد قدم م يآنها رو ياد نبود. وليتلفات آن چنان ز

همان خداوند هستند يد درک کنند که زائران ميستند؛ آنها بايل نيزائران قا يبرا يها احترام يودجان گفت: سعيآذربا يران در جمهورير ايسف
 م.يمشاهده نکرد ين را در عربستان سعوديمتأسفانه ما ا يول
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 صورت گرفت؛ يانقالب فرهنگ يعال يدر جلسه شورا

 ابعاد مختلف حادثه منا توسط دولت يريگيس جمهور بر ادامه پيد رئيتاک
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ابعاد مختلف  يريگيح اقدامات انجام شده در خصوص حادثه منا، بر ادامه پيضمن تشر يانقالب فرهنگ يعال يس جمهور در جلسه شورايرئ

  .د کردين حادثه توسط دولت تاکيا

ل يتشک يس جمهوريير ياالسالم حسن روحاناست حجتيشنبه به رعصر سه يانقالب فرهنگ يعال ي، جلسه شورامهر يخبرگزاربه گزارش 
از حجاج کشورمان در فاجعه منا،  يت درگذشت تعداديار شد، ضمن تسلشنبه برگزن جلسه که عصر سهيا يس جمهور در ابتدايير .شد
 ياهلل خزعلتيمرحوم آ يو عالم ربان ياد مبارز انقالبين حادثه توسط دولت، يابعاد مختلف ا يريگيد بر ادامه پيح اقدامات انجام شده و تاکيتشر
ج يترو يبرا يام فرصت بزرگين ايدان گفت: ايساالر شه يحرم و عزادارش بودن ماه مين با اشاره به در پيهمچن يروحان .داشت يز گراميرا ن

 .نو است يهاان نسليژه در ميثار و شهادت به ويفرهنگ ا

را ادامه  ياجتماع يهااد و خشونتياز طالق، اعت يناش ياجتماع يهابيکنترل آس يدرباره راهکارها ين جلسه اعضا بحث و بررسيدر ادامه ا
 يموفق يهام طرحيت نرخ طالق در جامعه ارائه شده بود خواستار تداوم تعميکه در جلسات قبل از وضع ييهارو گزارشيا پشور ياعضا .دادند

ه که بر ييدر قوه قضا يساز و کار يد بر تداوم اجراين اعضا با تاکيهمچن .کاهش نرخ طالق اجرا شده بود يها برااستان يشدند که در برخ
قبل از ازدواج  يهارسند، خواستار آن شدند که مشاورهيجه ميمشاوره به نت يهان در دورهيق پس از حضور زوجطال يهااساس آن درخواست

 .شود ييو اجرا يک ضرورت تلقيبه عنوان 

باره بحث در يانقالب فرهنگ يعاليشورا يز که از جلسات قبلين ياجتماع يهاياد و خشونت و پرخاشگريمهار اعت يراهکارها ين بررسيهمچن
ار يگر بسيد يدر کشورمان نسبت به کشورها ياجتماع يهانکه نرخ خشونتيافت و اعضا با اشاره بر ايز ادامه يآنها شروع شده بود، امروز ن

 يد در راستاينبوده و با ياسالم يرانيبنده کشور و فرهنگ ايز زين ياجتماع يهاين مقدار از پرخاشگريد کردند که هميتر است، تاکنييپا
 .و اجرا شود يمناسب طراح ياهش و مهار آنها راهکارهاک
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 :ه کشوريعلم يحوزه ها يعال يس شورايرئ

 ابيقت يته حقيل کميآل سعود دارد/لزوم تشک يتيکفا يفاجعه منا نشان ب

 

 

 ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۴مهر  ۱۴شنبه سه - 2933895خبر:  ٔ  ناسهش

بود که نشان  يبت بزرگ و غمناکين حادثه مصيت درگذشت زائران در حادثه منا گفت: ايه، ضمن تسليعلم يهاحوزه يعال يس شورايرئ

 يدر نشست خبر ييمقتدا ياهلل مرتضتي، آخبرنگار مهربه گزارش   .دانندين ميفين شريعنوان خادم حرمآل سعود است که خود را به يتيکفايب

برگزار  يه قم در ساريجامعه مدرسان حوزه علم يان اجالس منطقهيهفتم يه در مازندران به مناسبت برگزاريفقينده وليشنبه در دفتر نماکه شامگاه سه

 يهانيافتد با توجه به دوربيم ساعت اتفاق ميکه در ن يااست، حادثه ياقتيليو ب يتيکفايد باالتر از بيآين واقعه به دست ميح کرد: آنچه از ايشد، تصر

د يل شود و بر اساس تأکيد تشکياب بايقتيته حقيرسد کمينظر م افزود: به  يو شد.يده ميشير الزم انديتر اقدامات و تدابعيد سريشرفته و کنترل بايپ

 ن مسئله را دنبال کنند تا مشخص شود مسئله چه بوده است.يد ايبا ياسالم يمسئوالن جمهور يمقام معظم رهبر

مقام جامعه قائم الن و گلستان در فاجعه منا طلب آمرزش کرد.يشده سه استان مازندران، گزائران کشته ين قم براين عضو جامعه مدرسيا
 ين در قم که مرکب از تعدادين در مازندران اظهار داشت: اعضا جامعه مدرسيمدرس جامعه يااجالس منطقه ين قم با اشاره به برگزاريمدرس

بار در قم برگزار کي يه سالين اجالسيکه انيان ايباب يو ن مراسم شرکت دارند.يتراز اول حوزه هستند، در ا يد و علماياز مراجع بزرگ، اسات
مقرر شد   شتريب يها و همدلدار با آنيها و دها، استانشهرستان يشتر با علمايارتباط ب يادآور شد: برايشد و استقبال مطلوب از آن يم

ه در سه يفقيندگان وليشود، نمايآغاز م يه روز چهارشنبه در سارين اجالسينکه ايان ايباب يو ل شود.يه تشکياجالس ياساالنه و منطقه
 کنند.ين قم برگزار ميرا با جامعه مدرس ن اجالس مشترکيه ايد حوزه علميون بزرگ و اساتياستان، روحان

 يغيتبل يون فرهنگيسيت، کميون حوزه و روحانيکند که کمسيون آغاز به کار ميسيه در روز چهارشنبه با سه کمين اجالسيگفت: ا ييمقتدا
که توسط دشمن  يبه شبهات ييپاسخگو يبرا يو اقتصاد ياجتماع ياسيون سيسيپردازد و کميغ احکام و اصالح فرهنگ مردم ميکه به تبل

شنبه، روز در ادامه افزود: روز پنج يشود.ويت و فاصله انداختن مردم با نظام اجرا، برگزار ميکردن و جدا کردن مردم از روحان يباهدف خال
تور کار جامعه شده در دسکه در جلسات مطرح يها و مطالبشنهاديشده، است و پها مطرحشنهاديمطالب و پ يبند، جمعياجالس عموم

ن جلسه يابراز داشت: مدعو ين اجالسين ايدر خصوص مدعو يو شود.يم يريگيها ارجاع و پرد و به مسئوالن وزارت خانهيگين قرار ميمدرس
ن ياعنوان سخنران ه بهييس قوه قضايجمهور و رئسي، دکتر نوبخت معاون رئيمسئول دفتر مقام معظم رهبر يگانيگلپا ياالسالم محمدحجت

نده احساس يت اکنون و در آيح کرد: خأل روحانينده تصرينسل آ يون برايت روحانيدر خصوص ترب يياهلل مقتداتيآ جلسه خواهند بود.
ک نظم ين يم که جامعه مدرسيت کنيترب يد روحانيبا ۱۴۰۴انداز چشم يم براياز مساجد امام جماعت ندار ياريکه در بس ياگونهشود، بهيم

ز در ادامه يه در مازندران نيفقينده ولينما ياهلل نوراهلل طبرستيآ شده است.ليتشک حوزه  يبرا ييها انجام داده و شوراحوزه يبرا يو انضباط
و هر سه استان از برکات  ن استان مبارک است يقدوم علما در ا م داد، چراکه يرا به نحو احسن انجام خواه يزبانين ميين نشست گفت: ما آيا
 شوند.يبرخوردار م ياجالسن يا
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 :«د حسن نصراهلليس»

 جنگ ها در منطقه است ينه تمامين کننده هزيعربستان تام
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 ينه تمامين کننده هزيها در وقوع فاجعه منا اعالم کرد که عربستان تام يسعود يتيکفا يضمن انتقاد از ب يرکل حزب اهلل لبنان در سخنانيدب
  .جنگ ها در منطقه است

ت در آستانه ماه يدار با مبلغان و مداحان اهل بير کل حزب اهلل لبنان در ديدب« د حسن نصراهلليس»به نقل از المنار،  مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .ديروزه جنگ ۳۳ما در جنگ  هين کشور عليمسئول کشتار در منطقه است و ا يمحرم اظهار داشت: عربستان سعود

ل يم که دشمن ما اسرائين موضوع غافل شويد از اياست نبا تيدر منطقه خطر وهاب يتينکه خطر ماهيرغم ا ين مطلب افزود: عليان ايبا ب يو
 .است

 يمن توسط عربستان سعوديم اما پس از کشتار مردم در يمسائل را کرده ا يت برخير کل حزب اهلل لبنان گفت: ما همواره در رسانه ها رعايدب
ن کشور يکا در منطقه است و ايربستان خدمت به منافع آمرل و عيم. نقش اسرائيمن اعالم کنيدر  ين تحول اساسيا يد موضع خود را در پيبا

 .ن کرده استينه جنگ ها را تاميران و سپس جنگ در افغانستان، پاکستان و عراق هزيه اياز زمان جنگ عراق عل

ن کشور مسئول يو ا ت کرده استيريدر عراق را مد يريتکف يتاکنون گروه ها ۲۰۰۳ از سال يافزود: دستگاه اطالعات عربستان سعود نصراهلل
ران به يمت نفت، به محور مقاومت از ايتالش کرد با کاهش ق يمذاهب و طائفه ها در عراق است. عربستان سعود يختن خون تماميکشتار و ر

شکست ن موضوع و يا يين موضوع را کتمان کند اما در حال حاضر و پس از رسوايکرد ا يم يه و ونزوئال ضربه وارد کند و همواره سعيروس
 .کند يآن را مطرح م يخود به صورت علن

ست ها ين ترورياست که ا ين در حاليکند و ا يت ميريمن مدي، داعش و القاعده را در ير کل حزب اهلل لبنان اظهار داشت: عربستان سعوديدب
 .کند ينم يتوجهن مسئله يها خواهند بود اما عربستان در حال حاضر کور است و به ا يخود سعود يبرا ينده خطريدر آ

 يت و بيريل سوء مديبه دل ياض را مسئول کشتار حجاج در منا دانست و اعالم کرد: عربستان سعوديگر سخنان خود ريدر بخش د يو
به  يچ ارتباطيبود که ه يک رفتار داعشيو درس نگرفتن از اشتباهات گذشته اش باعث وقوع فاجعه منا شد. آنچه در منا رخ داد  يتيکفا

 يچرا سعود .ط وحشتناک نگه داشتندينکردند و آنها را ساعت ها در شرا يدگيها عمدا به مجروحان حادثه منا رس يت نداشت و سعوديانسان
 .ن راه و روش را انتخاب کردندياز درب ها را بستند و ا يکيمشخص هستند  يت هايدانستند حجاج از مل ينکه ميها با وجود ا

شد.  يسپرده م يماند و به فراموش يه مسکوت مين قضيکرد ا ين فاجعه اعتراض نميران نسبت به اي: اگر اد حسن نصراهلل خاطرنشان کرديس
ر خارجه يوز« ريعادل الجب»مخالفت  و يدر رفتار مقامات سعود توان يکه نمونه آن را م يتکبر ران شد.يها منجر به اعتراض ا يتکبر سعود

 .فاجعه منا، مشاهده کرد يبررس ينشست مشترک برا ياش درباره برگزار يرانيا يتاهم «فيمحمد جواد ظر»عربستان با درخواست 
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 يکه برا ين بردن توطئه ايها و از ب يروزيش پيافزا يبرا يه در برابر فرصتيز اظهار داشت: ما در سوريه نيد حسن نصراهلل درباره سوريس
 .ميکن يرصت بهره بردارن فيم کرد از ايم و تالش خواهيشده است قرار دار يمنطقه طراح

همچون جبهه النصره، القاعده و  ييها است اما گروه ها يريم اگرچه نبرد امروز ما با تکفيغافل شو يليد از دشمن اسرائيد کرد: نبايتاک يو
آغاز  2006 ن توطئه را از سالينظام بشار اسد به نفع آن است و ا يکه سرنگون يميهستند رژ يستيونيم صهيخدمتکاران رژ يداعش همگ

 .مينبرد آماده باش يم و همواره برايار باشيل هوشيد نسبت به اسرائيکرده است لذا با

 ين توافق امضا شد و فرصت هايکند اما ا يمانع تراش رانيا يل تالش کرد بر سر راه توافق هسته ايرکل حزب اهلل لبنان افزود: اسرائيدب
 .ران فراهم خواهد کرديا يرا برا ياريبس

 يرا برا ينه ايت منطقه هستند تا گزيرا همه در انتظار وضعيحل بحران لبنان وجود ندارد ز يبرا يچ افقيز گفت: هيرباره اوضاع لبنان ند يو
 يکنند و به طرف ها يريم گين رابطه تصميتوانند خود در ا يدانند م يها م ياست که لبنان ين در حاليحل بحران لبنان انتخاب کند و ا

 .نکنند هيتک يخارج
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 :ارتيس سازمان حج و زيرئ

 دا شد/ بازداشت زائران گزارش نشده استيگر پيد يرانير ايزا ۴۵کر يپ
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ت آنان با توجه يص هويدا شده است اما تشخيعربستان پ يگر در سردخانه هايد يرانيزائر ا ۴۵کر يارت خبر داد که پيس سازمان حج و زيرئ
  .روز از مرگ مشکل است ۱۲به گذشت 

ارت در يق و تفحص سازمان حج و زيم تحقيعربستان با ت يقانون يکه مسئوالن پزشک ي: در جلسه ا يد اوحدي، سعمهر يخبرگزاربه گزارش 
 .ت شوديص هويشده است، در مکه تشخ ييگر فاجعه منا که شناسايجان باخته د ۴۵کر يصم داشتند قرار شد پيمحل سردخانه مع

 .ن حادثه گذشته استيروز از ا ۱۲را ين اقدام زمان بر خواهد بود زيگفت: البته ا يو

ر بهداشت عربستان داشتند که بر اساس آن دو امکان ير حج و معاون وزيز با قائم مقام وزين يمسئوالن سازمان حج جلسه ا افزود: ياوحد
ن يشوند و همچن يم يه در آن نگهدارياز جان باختگان مجهول الهو يد در جده که تعداديجد يبه سردخانه ها يگر از جمله دسترسيد

م که يابيب ييرا در سردخانه ها يرانيکر دو زائر ايم پينکه شب گذشته توانستيان ايبا ب يو .ه فراهم شدمکه مکرم يبه سردخانه ها يدسترس
م و يد کنياجساد را در مکه بازد يمحل نگهدار يم هزار قفسه سردخانه هايافتيبود گفت: امروز اجازه  ياجساد زائران پاکستان يمحل نگهدار

 .ميافتيدست  يبهتر يها يدر مجموع به دسترس

 يجمهور يت کنسولگريدر مکه مکرمه افزود: با توجه به مسئول يرانيزائران ا يبرخ يريبر دستگ يمبن ييبا اشاره به انتشار خبرها ياوحد
حظه ن لين اساس تا ايشود، بر ا يها گزارش م يبالفاصله به کنسولگر يرانيزائران ا يرياز دستگ يا اطالعيران در جده هر گونه آمار يا ياسالم

 .مينداشت يرانياز بازداشت زائران ا يچ خبريه

صورت گرفته  يرينه منوره آمارگيمانده در مد يدرصد باق ۱۹مانده در مکه مکرمه و  يدرصد از زائران باق ۳۰نکه امروز مجدد از يان ايبا ب يو
تن  ۳۰۸ يکرهايو پ ييباخته در فاجعه منا شناساجان يرانيا تن از حجاج  ۳۴۸  يکرهايتاکنون پ .مينداشت يچ مورد بازداشتيه :است ، گفت

 .کشور شده است در سه مرحله وارد  از آنان 
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 :ر امور خارجه در جمع خبرنگارانيمعاون وز

 ستيمفقود فاجعه منا معلوم ن ۷۳ف يتکل

 

 ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۴مهر  ۱۵چهارشنبه  - 2934352خبر:  ٔ  شناسه

 
کردند، خبر داد و  يم يرا نگه دار يکه اجساد پاکستان يدر سردخانه ا يرانيد از حجاج ايدو جنازه جد يير امور خارجه از شناسايمعاون وز

  .ستينفر مفقود فاجعه منا چ ۷۳ف يم تکليدان يگفت: نم

 يس ناجا با سفرا و کارداران کشورهايپل ين نشست روسايه ششمير امور خارجه در حاشيمعاون وز ي، حسن قشقاوخبرنگار مهربه گزارش 
ران در مورد حادثه وحشتناک منا يا يپلماسيد يانجام شده و درخواست ها يدارهايمستقر در تهران در جمع خبرنگاران درباره د يخارج

در  يو همکار ياسالم يت خانواده و دولت جمهوريقبل از اعالم رضا يچ جسديشناخته شده، عدم دفن ه يبدن ها يت: بازگشت فورگف
شدن است  ييران و عربستان همچنان ادامه دارد و طبق قرار در حال اجراين ايب يف حجاج در همکارين تکليين و تعيمفقود ييجهت شناسا

افزود: تالش  يو ن روال ادامه داشته باشد.يدگان به هميان مراسم و بازگشت حجاج و حادثه ديتا پا يسعوددولت  يم همکاريدواريو ام
ادامه داد:  يقشقاو ر و تشکر است.يران در حادثه منا قابل تقدير و سرکنسول ايارت، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، سفيسازمان حج و ز

 يشده و نه رد يين افراد شناسايتوان نظر داد تاکنون نه اجساد ا ينفر مفقود فاجعه منا به طور قطع نم ۷۳درباره آماره ارائه شده در خصوص 
نفر  ۷۳ن يم در خصوص ايتوانيجه به طور قطع نميم در نتيد منتظر بمانيدن خودشان بايا ديت اجساد آنها و يمانده است تا رؤ ياز آنها برجا

 م زنده اند .يم ادعا کنيتوان يم و نميها مرده اند چون جسد ندارم قطعا آنيم و اعالم کنيريم بگيتصم

شود  ياست که مطرح م يمارستان مجروح هستند احتماالتينکه در بيا اين افراد يح کرد: بازداشت ايمعاون امور خارجه وزارت امور خارجه تصر
ران در عربستان اعالم يسرکنسول ا يد از سويين تايم و ايکن دييم و تاينيا وجودشان را ببيکه جنازه  يست مگر وقتين يچ کدام قطعيه يول
م هر ين تيک در صحنه حادثه منا و بازگرداندن اجساد و مجروحان اظهار کرد: ايپلماتيعضو د ۱۰در ادامه با اشاره به حضور فعال  يو شود. يم

ه ين است که با توجه به عمق فاجعه در ساعات اوليت ايقعگفت: وا يقشقاو همچنان و بدون وقفه ادامه دارد. ين همکاريلحظه فعال است و ا
وجود نداشت تا  ييشناسا يافته برايستم سازمان يک سيمارستان، ين به بير استاندارد جنازه ها به سردخانه و مجروحيع و بعضا غيو انتقال سر

رفت  يکه گمان م يدر سردخانه ا يرانيروز دو جنازه ايدهد، د يبه فاجعه منا را انجام م يدگيکه کار رس يته ايکه بر طبق اعالم کم ييجا
فعال  يرانيم ايت يران منتقل شد. جا دارد از زحمات و تالش هايت به ايهو ييشناسا يشوند، کشف و برايدر آن نگه م يفقط اجساد پاکستان

ح يافته و صحيساز و کار سازمان  يحجاج دارا نه انتقاليران در زميبه اندازه ا يچ کشوريکنم چون ه يتشکر و قدردان يدر منا و سرکنسول
 ست.ين

م در خانواده يدان يح داد: ما مين فاجعه بزرگ توضيبا خانواده جان باختگان ا يمعاون امور خارجه وزارت امور خارجه در ادامه با ابراز همدرد
ل صبرشان تشکر و ين بر است و ما از خانواده ها به دلعت کار زمايهستند، اما طب يديو ناام يدواريگذرد. در حال حاضر در مرز ام يها چه م

استرداد مجرمان، انتقال  يبرا ييو قضا يسيپل يانعقاد موافقتنامه ها يران برايا يان با اشاره به آمادگيدر پا يقشقاو م.يکن يم يقدردان
نفر در سال  ۸۰۰هزار و  ۳از  يرانيان اياهش آمار زندانک دارند، از کيپلماتيران رابطه ديکه با ا ييبا تمام کشورها ييمحکومان و معاضدت قضا

 نفر در امسال خبر داد. ۷۰۰هزار و  ۲گذشته به 
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 ر امور خارجه خبر داد؛يمعاون وز

 با همه کشورها يينامه قضاتفاهم يامضا يران برايا ياعالم آمادگ

 ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۴مهر  ۱۵چهارشنبه  - 2934376خبر:  ٔ  شناسه

 

 يهانهيم در زميام، گفت: آمادهيا داريکشور دن ۵۶با  يسيپل -يينکه در حال حاضر موافقتنامه قضايرت امور خارجه با اعالم اوزا يمعاون کنسول
  .ميمتقابل امضا کن يبا همه کشورها توافقنامه همکار يسيو پل ييقضا

مستقر در تهران  يبا سفرا و کارداران سفارتخانه ها يانتظام يروين نشست مشترک نيدر ششم ي، دکتر حسن قشقاوخبرنگار مهربه گزارش 

رات ييامروز به وجود آمده شاهد تغ يايکه در دن يم افزود: ارتباط تنگاتنگيمقابله با جرا يبرا يالمللنيمشترک ب يها يبا اشاره به لزوم همکار
ن شده فراتر رفته و کل ييتع يشان از چارچوب مرزهايمجرمانه دامنه  ين رفتارهايمتاسفانه ام که يمجرمانه پرخطر هست يو رفتارها يذهن

 ين الملليمشترک ب يت هايمتناسب با فعال يسياقدامات پل يمين جرايمبارزه با چن يافزود: الزم است تا برا يو جهان را مشمول شده اند.
ت و يرا ي، کپي، قاچاق مواد مخدر، سرقت آثار فرهنگييافته از جمله پولشويازمان م نوظهور سيداشت؛ چراکه برخورد با جرا يشتريتوجه ب

دو و  يهمکار ير امور خارجه در ادامه بر ضرورت انعقاد موافقتنامه هايکند.معاون وز يم ين کشورها الزاميرا ب يسيپل يهمکار يبريم سايجرا
ن ياز جمله مفاد ا يين به حبس و معاضدت قضاي: استرداد مجرمان، انتقال محکومد کرد و افزوديتاک يسيو پل ييقضا يچند جانبه در حوزه ها

گر کشورها يرد با ديگ يموافقتنامه که بعضا هر سه موضوع را در بر م ۵۶ران تا به امروز يا ياسالم يتوافقنامه ها است که خوشبختانه جمهور
 به امضا رسانده است.

کشور از جمله فرانسه،  ۱۷ران با يگر کشورها گفت: در حال حاضر ايران و ديا ين از سويمجرم استرداد يدرباره موافقتنامه ها يقشقاو
کستان، ي، بالروس، پاکستان، تاجيجنوب يقايجان، افرين، آذرباير، امارات، اوکرايقزاقستان، عراق، افغانستان، ارمنستان، ازبکستان، الجزا

نه در ين زميز در هميو لبنان را ن يکره جنوب يه با کشورهايان را امضا کرده و مذاکرات اولنامه استرداد مجرمزستان، قطر و هند تفاهميقرق
 ک شده است.يبه انجام نزد يدستور کار دارد که تا حدود

 ياران با کشورهيا ادامه داد: در حال حاضر ايمختلف دن يبا کشورها ييتفاهم نامه به منظور معاضدت قضا ۲۲با اعالم خبر امضا شدن  يو
ه، يه، تونس، ترکمنستان، سوريلند، ترکين، بالروس، تايو هرزگو ي، بوسنيجنوب يقاين، آفرير، امارات، اوکرايعراق، قزاقستان، ارمنستان، الجزا

شدن قرار  يين در مرحله نهايونان، غنا و چي يبا کشورها يين توافقنامه معاضدت قضايداشته و ا ييت و هند معاضدت قضايه، کويروس
ران يز گفت: در حال حاضر اين به حبس نيانتقال محکوم يتوافقنامه ها يامضا ير امور خارجه در ادامه بر تالش کشورمان براي.معاون وزدارد

ش يب کرده است و پيلند، قطر و هند توافقنامه انتقال محکومان به حبس را امضا و تصويجان، تاين، آذربايعراق، افغانستان، اوکرا يبا کشورها
ن توافقنامه ياست که متن ا ين در حاليده ايز به امضا رسين و قبرس نيارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، چ ين موافقتنامه با کشورهاياس ينو

 شده است. ييز نهايه، بالروس و عمان نيروس يبا کشورها

ون ملل متحد يران در حال حاضر عضو کنوانسي: ااشاره کرد و افزود يالمللنيب يون هايران با کنوانسيان به موضوع مشارکت ايدر پا يقشقاو
چ يا، کشورمان هياز تمام کشورها و دنيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر است و با توجه به نين عضو کنوانسيدر مبارزه با فساد و همچن

ندارد و با توجه به حجم گسترده  گريد يبا کشورها ييموافقتنامه انتقال محکومان، استرداد مجرمان و معاضدت قضا يامضا يبرا يتيمحدود
 است. يار ضروريکشورها بس ين توافقنامه ها برايا يم امضايشود معتقد يا انجام ميکه در دن يم شبکه ايجرا
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 دادستان کل کشور خبر داد؛

 ات فاجعه منايشکا يجمع آور يتهران برا يدر دادستان يال شعبهيتشک

 

 ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۴مهر  ۱۵چهارشنبه  - 2934347خبر:  ٔ  شناسه

 

 

  .ها و مستندات فاجعه منا خبردادات، گزارشيشکا يجمع آور يتهران برا يدر دادستان يال شعبهيدادستان کل کشور از تشک

حادثه منا در جمع خبرنگاران با  يحقوق يريگيپس از جلسه پ يسيم رئيد ابراهين سي، حجت االسالم والمسلممهر يخبرگزاربه گزارش 
و احقاق حق جان باختگان  يحقوق يريگيجان باختگان فاجعه منا افزود: امروز همه مسئوالن و دولتمردان در بحث پ يت به خانواده هايتسل

 .عه مسئولندن فاجيا

 

م که در ين الملل داشته ايکشور و صاحب نظران حقوق ب يوان عاليد يبا قضات دادسرا ين منظور تاکنون جلسات متعدديبه هم گفت: يو
مسئول حضور  يگر بخش هايارت و دي، وزارت امور خارجه ، سازمان حج و ز ياست جمهورير يندگان بخش حقوقينشست امروز هم نما

 .داشتند

 

ق وزارت امور خارجه يشود که از طر يدر بحث کنسول در عربستان از آنها اخذ م يجان باختگان وکالت يخانواده ها  ستان کل کشور گفت:داد
 .مين فاجعه کرده ايات و مستندات ايشکا يبه جمع آور يدگيتهران مامور رس يرا در دادستان يخواهد شد اما ما هم در داخل شعبه ا يريگيپ

 

انا مستندات حجاج و افراد مطلع را جمع يارت و احيمانند وزارت اطالعات ، حج و ز يين شعبه مستندات بخش هاي: قرار شد اگفت يسيرئ
 .کند يآور

 

د بداند ين الملل در خط مقدم است اما دولت عربستان هم بايبخش ب يها يريگيدادستان کل کشور گفت: قطعا وزارت امور خارجه در بحث پ
 . است يضرور يد ما و امريياب همچنان مورد تايقت يه حقتيل کميکه تشک

 

ن فاجعه يکه در ا يير کشورهايران و سايا ياسالم يار جمهوريد در اختين منا گرفته شده است، بايکه در سرزم ييلم هايهمه ف  گفت: يو
 .فا کندين باره نقش ايتواند در ا يماب يقت يته حقيشود و کم يد بررسين مستندات بايرد و همه ايداشته اند قرار گ يانيقربان

 

 .رديار قرار گيد در اختيکند و مستندات با يشتر مين خصوص بيد را در ايدادستان کل کشور گفت: گذشت زمان تاک

 

 د خواهد کرديفاجعه منا تشد يريگيت ما را در پيگذشت زمان، جد

 

 ينم يبدانند که گذشت زمان ما را در خصوص فاجعه منا دچار فراموشدادستان کل کشور در جمع خبرنگاران گفت: مسئوالن دولت عربستان 
 .د خواهد شديتمان تشديکند و جد
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به دادستان کل عربستان نوشتم و البته به  يافزود: در دو سه روز اول وقوع فاجعه منا نامه ا يسيم رئيدابراهين سيحجت االسالم والمسلم
ن ينداشتم اما ا يديگرد قرار دهند، اميرا که احتماال پشت صحنه دست داشته اند تحت پ يند و کسانکن يريگينکه آنها همه ابعاد مسئله را پيا

 .کند يريگيفه دادستان کل عربستان است که موضوع را پيوظ

 

 .ن نامه داده نشده استيبه ا يگفت: البته تاکنون پاسخ يو

 

ق حقوق جان باختگان بپردازند و پس از مشخص شدن قاصران و مقصران در افزود: اگر دولت و مسئوالن عربستان حاضر شدند به احقا يسيرئ
 يريگيموضوع را پ ين الملليق مجامع بيم از طرينکردند ما خودمان مصمم يچ، اما اگر برخورديبا آنها برخورد قاطع کنند که ه يفريبحث ک

 .ميکن

 

ت و سالمت حجاج، موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و يندادستان کل کشور گفت: سازمان ملل متحد موظف است به عنوان حفظ ام

 .ل داده استياب را دنبال کرده و دادگاه خاص تشکيقت يته حقيکمدر جلسه امروز بحث شد که سازمان ملل در آن موارد ، يموارد

 

 .هزار نفر است ۵شود حدود يکه اعالم م يمارهزار نفر است اما آ ۵ش از يم بيکه اکنون از تعداد کل جان باختگان دار يافزود: آمار يسيرئ

 

ت حجاج در يتوان شاهد بود که امن يشود و نم يم چراکه مراسم حج هر سال تکرار ميست که از آن بگذرين ين مسئله شوخيگفت: ا يو
 .خطر باشد

 

 .شد يبررس   يس يس ي، آيج يس ياز جمله آ يمختلف يت دادگاه هاين جلسه صالحين اساس در ايدادستان کل کشور افزود: بر هم

 

د يوزارت امور خارجه هم به عنوان مسئول خط مقدم با ت دارند، گفت:يفاجعه منا مسئول يريگيدر پ ين المللينکه مجامع بيبا اشاره به ا يو
 .ن موضوع باشدير ايگيپ

 

جه يو نت يريگيو در دولت عربستان پ يتگاه قضائن است که خودشان موضوع را مجدانه در دسيافزود: درخواستمان از دولت عربستان ا يسيرئ
 .مينيب يدولت عربستان نم يدگيت و رسياز جد ييهاگذرد نشانه ين فاجعه ميکه از ا يرا به ما اعالم کنند اما متاسفانه در چند روز

 

زان ين عزيا يکند چراکه خون ها يريگين موضوع را پيت ايخواهم که با جديدادستان کل کشور گفت: به عنوان مسئول، از دولت عربستان م
 .د خواهد شديتمان تشديم گذشت و جديه نخواهين قضيکند و از ا ينم يست و مرور زمان ما را دچار فراموشيقابل گذشت ن يامر

 

و سازمان  يلمللن ايق مجامع بيد از طريما نباشد بدون ترد يو انسان ي، شرعي، حقوقيقانون ير خواسته هايگياگر دولت عربستان پ گفت: يو
 .ميکن يموضوع را دنبال م ملل،

 

غام يزانمان در وزارت امور خارجه پيم و امروز به عزينيب يه را در دولت عربستان نمين قضيا يريگيت بر پياز جد يگفت: تاکنون نشان يسيرئ
 .م که کار را دنبال کننديداد

 

ات ين شکاياز ا يات خود را دنبال کنند افزود: بخشيد شکايبا يقيگان از چه طرجان باخت ينکه خانواده هايبر ا يمبن يدر پاسخ به سوال يو
ن موضوع خواهد بود و حتما يا ير حقوقيگيران در جده پيا يق وکالت دادن به کنسول ما در جده دنبال شود چراکه کنسول گريد از طريبا
ن وکالت به يکنند و ا يريگيستند که موضوع را پيدر عربستان ن د انجام شود چراکه خانواده جان باختگانيبا يو عرف ين موضوع حقوقيا

 .ها انجام شود يريگيشود تا پ يکنسول داده م
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 يتهران بدهند و فعال قرار شد از کارها يدارند به دادسرا ياتيا شکاين حال اگر خانواده جان باختگان گزارش يدادستان کل کشور گفت: درع
 .ات در تهران انجام شوديارش شکيو همه پذ يريمتفرقه جلوگ

 

 .م کرديخواه يات اطالع رسانين شکايدنبال کردن ا يو چگونگ يدگيافزود: البته درخصوص نحوه رس يسيرئ

 

 ل نشوديتبد ياسيبه ابزار س يپرونده متهم نفت

 

 .ل شوديون تبدياسي، س ياسيار سد به ابزين پرونده نباياست و ا يريگيدر دادگاه در حال پ يپرونده متهم نفت دادستان کل کشور گفت:

 

ار قابل ين پرونده بسين دادگاه قرائت شد و ابعاد ايدر سه جلسه نخست ا يفرخواست مفصليک افزود: يدرخصوص دادگاه متهم نفت يسيرئ
 .شد يهم به مردم اطالع رسان يتوجه است و به صورت کل

 

س يمطالعه کنند که رئ يشتريفرخواست بتوانند پرونده را با دقت بيقرائت ک داشتند تا پس از ين پرونده درخواست مهلتيا يگفت: وکال يو
 .کند يدا ميداد و بعد از گذشت آن، مهلت جلسات دادگاه ادامه پ ين درخواست موافقت کرد و مهلتيدادگاه با ا

 

 .برگزار شود ين است که ادامه جلسات هم به صورت علنيدادستان کل کشور گفت: فعال نظر دادگاه ا

 

ن يبا ا يمختلف به گونه ا يگفت رسانه ها و دست اندرکاران بخش ها يقضائ ير مسئوالن عاليه در جلسه اخيس قوه قضائيافزود: رئ يسيرئ
 .ر کندييط تغيد که شرايايبه وجود ن يتيم و وضعيبرگزار کن يم علنيان بتوانيمسئله برخورد کنند تا دادگاه را تا پا

 

ن موضوع نقش دارند که ما نظر يمختلف در ا يکنم خود رسانه ها و مسئوالن بخش ها يشد و من فکر م مطرح يگفت: بحث درست يو
 .ميبودن را ادامه ده يبر علن يدادگاه مبن

 

 يند و گاهيب ببيافراد آس يت برخيثيها ، ح ين گمانه زنيد در ايشود که شا يم ييها يدر جلسات دادگاه گمانه زن يگفت: گاه يسيرئ
 .ستيجه دادگاه مشخص نيکه هنوز نتيپردازند در حال يم ين موضوع به پرخاشگريدر ا ييهاان يجر

 .کند يخود را ط يعيات متهم و وکال، روند طبير دادگاه و دفاعيد اجازه داد مسيکند و با يب مينگونه برخوردها فضا را پرآسيافزود: ا يو 

 

است که  يبه اتهامات يدگيرس يجاد شود چراکه کار دستگاه قضائين موضوع اير اد يو جناح ياسيد شکل سيدادستان کل کشور افزود: نبا
ل شود و بخواهند يون تبدياسيس يبرا ياسيس ين پرونده به ابزاريد اينبا افزود: يسيرئ .رامون آن صورت گرفته استيپ ياديار زيقات بسيتحق

 .گر استفاده کننديکديه يآن را عل

عادالنه کمک  يدگيقت و رسيت به کشف حقيق به مردم برسد و در نهايشود تا همه حقا يط ير دادگاه به گونه ايد اجازه داد مسيبا گفت: يو
 .شود
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 ن فرمانده ناجا در جمع خبرنگاران عنوان کرد؛يجانش

 ت اجساد حادثه منايص هويتشخ يس برايجانبه پلهمه يهمکار
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س يکر جانباختگان اشاره کرد و گفت: پليع پيين تشين و همچنيدر ورود حجاج، ورود مجروح يانتظام يروين فرمانده ناجا به اقدامات نيجانش
  .کنديت اجساد تالش ميهو صيبا تمام توان در خصوص تشخ

م يمق ين نشست ناجا با سفرا و کارداران کشورهايه ششميدر حاش يانتظام يروي، فرمانده ني، سردار اسکندر مومنخبرنگار مهربه گزارش 
، يسيات، دانش پلياست که با هدف تبادل تجرب يتن نشسين نشست ششمين نشست، گفت: ايتهران در جمع خبرنگاران درباره اهداف ا

س يبرگزار شده و پل ييافته و پولشويم سازمان ياز جمله مواد مخدر، جرا يم فراملي، کشف و مبارزه با جرايريگيپ يبرا يو هماهنگ يهمکار
اعالم کرده و اعالم  يبريم سايمبارزه با جرا همچون مبارزه با مواد مخدر و يمختلف يهانهيات در زميانتقال تجرب يخود را برا يران آمادگيا

 .گر کشورها اعالم شده استيد يهايق وزارت امور خارجه به سرکنسولگرياز طر يانتظام يروين يآمادگ

ن با ، استرداد مجرمان و انتقال محکومايينه معاونت قضايموافقتنامه در زم يامضا يدو و چند جانبه برا يهايهمکار يگفت: کشور ما برا يو
 کرده است. يکشورها اعالم آمادگ يتمام

در  يانتظام يرويجانباختگان حادثه منا، گفت: ن ييشناسا يس برايپل يدرباره همکار ين فرمانده ناجا در پاسخ به سئوال خبرنگاريجانش
 کرده است. يعالم آمادگها ار شهرستانيکر جانباختگان در تهران و سايع پيين و تشير در سه حوزه ورود حجاج، مجروحيحادثه اخ

اجساد جانباختگان،  ييک و شناسايش ژنتينده، گفت: در بحث آزمايمراسم حج در سال آ يدر برگزار يهمکار يناجا برا يبا اعالم آمادگ يو
و  DNAص ي، تشخيشگاهيآزما يهااجساد توسط روش ييناجا با تمام توان وارد شده و نسبت به شناسا يت آگاهيص هويس تشخيپل
 دهد.يت خود ادامه مي، به فعاليرانين جسد اتباع ايآخر ييت اقدام کرده و تا شناسايص هويشخت

ران يس ايپل يشود، افزود: با توجه به اشراف اطالعاتيگانه انجام ميکه توسط اتباع ب يميجرا يدرباره فراوان يگريدر پاسخ به سئوال د يمومن
ن زمان ممکن نسبت به يتوانند در کمتر يس ميه است و در صورت وقوع جرم، ماموران پلم آنها کنترل شدي، جرايدر خصوص اتباع خارج

و مجرمان  ييانجام شده بود، به سرعت شناسا يکه توسط اتباع افغان ييهاز جرمينکه در چند وقت گذشته نيند؛ کما ايکشف آن اقدام نما
 ياست و در صورت يريگيوزارت امور خارجه در حال پ يعاد فاجعه منا از سواب ييان گفت: شناساين فرمانده ناجا در پايجانش ر شدند.يدستگ

 ابعاد فاجعه ورود خواهد کرد. يينترپل در خصوص شناسايس ايپل يران با همکاريس ايا شود، حتما پليط مهيکه شرا
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 :پناهندگان سازمان ملل يسر عاليدار کميرکشور در ديوز

 ت الزم را داشته باشديا حساسد در قبال فاجعه منيبا يجامعه جهان
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ش ين حادثه و پيعلل بروز ا ياز خودنشان دهند، گفت:بررس ت الزم رايد در قبال فاجعه منا حساسيبا ينکه جامعه جهانيدبرايرکشور با تاکيوز
  .نده ، حداقل انتظارات استياز بروز حوادث مشابه درآ يريجلوگ يالزم برا ينيب

پناهندگان  يسر عاليو گوترس کميتونن روز از نشست اکسکام با آنيه دوميامروز چهارشنبه در حاش يفضل ي، رحمانمهر يخبرگزاربه گزارش 
در کارگزاران  يت جديريد بر وجود ضعف مدين هزار مسلمان در مناسک حج و تاکيسازمان ملل با اشاره به فاجعه غم بار کشته شدن چند

ت الزم يعربستان حساس در قبال واقعه منا در يستيبا ين حادثه، گفت: جهان اسالم و جامعه جهانيآنان در قبال ا يريت پذيحج و عدم مسئول
 .را از خود نشان دهند

 

 .نده ، حداقل انتظارات استياز بروز حوادث مشابه درآ يريجلوگ يالزم برا يراه کارها ينيش بين حادثه و پيعلل بروز ا يافزود: بررس يو

 

ران، بر دوش يا ياسالم يم در جمهورياز مقر مجيغ ياز پناهندگان و اتباع افغان يبانيت و پشتين حماينکه بار سنگيان ايبا ب يفضل يرحمان
دات الزم در جهت تحقق تعهدات يتواند استمرار داشته باشد، بر ضرورت اتخاذ تمه يت در دراز مدت نمين وضعيران است و ايدولت و مردم ا

 .د کرديتاکدار و ادغام مجدد افغانها در کشورشان يکمک به امر بازگشت پا يمرتبط برا ين الملل و نهادهايجامعه ب

 

ژه افغانستان، يدار در منطقه و بويت پاين امنيمناسب به منظور تام يوه هايبا مهاجرت و ضرورت اتخاذ ش يم ناامنيبا اشاره به رابطه مستق يو
جاد صلح و يا يوسته و دراز مدت برايش مهاجرت، انجام اقدامات منسجم، پياز روند رو به افزا يريو موثر جلوگ يراه کار اصل :ح کرديتصر

 .باشد يدار در منطقه ميجه توسعه پايت و در نتيامن

 

شود که  ين گروهها بردارند، گفت: نمياز ا يبانيدست از پشت يستيست ، بايو ترور يافراط يان گروههاينکه حاميد بر اير کشور با تاکيوز
 يچون جمهور ييدر منطقه باشند و معدود کشورها يجاد ناامنيجه ايستها و در نتيت از تروريکشورها در سطح جهان در صدد حما يبرخ

 .از پناهندگان را متحمل شوند يزبانيو م ييراياز پذ ين ناشيسنگ ينه هايران، هزيا ياسالم

 

 فرمان ثبت نام دانش آموزان افغان يبرا يژه از فرمان مقام معظم رهبريو يقدردان

ان در مراسم يرانيت به خاطر کشته شدن صدها نفر از ايدار ضمن عرض تسلين ديا ز دريپناهندگان سازمان ملل ن يسر عاليو گوترس کميآنتون
ن الملل و يکه جامعه ب يمختصر يرغم کمک هايران در قبال پناهندگان ، انهم عليا ياسالم يحج، از اقدامات سخاوتمندانه جمهور

 .کرد ين امر مهم داشته اند، قدردانيا يپناهندگان برا يعال يايساريکم
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ران، انهم بدون در نظر داشت يثبت نام و اموزش فرزندان افغانها در مدارس ا يبرا ير مقام معظم رهبريژه از فرمان اخيو يبا قدردان يو
 .ران بوديا ياسالم يجمهور يرهبر يو هوشمند ياز سخاوتمند يقين فرمان تلفين انان، گفت: ايت اقامت والديوضع

 

 يايساريکامل کم يران، از امادگيم ايمق ينمودن پناهندگان افغان يمه درمانياغاز طرح ب يان براريا يگوترس با تشکر از دولت جمهور
 .مشترک و ارائه خدمات به پناهندگان خبر داد يبرنامه ها يران ، در جهت اجرايبا ا يهمکار يپناهندگان سازمان ملل برا

 يعال يايساريکم يت برنامه هايدر اولو يت از پناهندگان افغانيضوع حمازه افغانستان ، مويط وينکه با توجه به شرايد بر ايبا تاک يو
 ين موضوع در برنامه هاين مسکن انهاست که اي، تاميعودت و بازگشت پناهندگان افغان يبرا ييح کرد: راه حل نهايپناهندگان قرار دارد، تصر

 .ا قرار دارديسارينخست کم
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 ؛يقرآن يشيانددر جلسه هم

 عربستان خام و مغرور است يت فعلي: حاکميجانرفسن يهاشم
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ته يل کميجهان اسالم با تشک يعربستان، گفت: عقال يت فعليحاکماز جوانان  يخواندن بعض« خام و مغرور»ص نظام با يس مجمع تشخيرئ
  .ل مسدود شوديحل مسا ين فاجعه و مذاکره برايا يابيشهير رياب، نگذارند مسيقتيحق

ست با حضور محققان و يکه چند يقرآن يشياندجلسه هم يصبح امروز در ابتدا يرفسنجان ياهلل هاشمتي، آمهر يخبرگزاربه گزارش 
شود، در پاسخ به پرسش حضار، با اشاره به حادثه منا، آن يبرگزار م يم قرآنيبه مفاه ينگاه امروز ياز حوزه و دانشگاه برا يپژوهشگران اسالم

حات عربستان قانع نشده يداده، از توضن حادثه از دست يکه حجاجش را در ا يچ کشورير کننده خواند و گفت: هنوز هيار تلخ و غافلگيرا بس
ر آنها به خاطر سوء ياز تقص يمسؤوالن سعود يهايت و سالمت حجاج را برعهده دارد و فرافکنين امنيفه تأمين کشور وظيرا ايز .است

 .کاهديت نميريمد

ده، ين سخنان نسنجي، گفت: با اياز مسؤوالن دولت سعود يده و تند برخيص مصلحت نظام، با اشاره به سخنان نسنجيس مجمع تشخيرئ
عه و اهل سنت، يژه شيو به و« امه واحد»ن يجاد و گسترش تفرقه بيدر ا يشه سعيافتد که هميجو منهيک عده مغرض و کيبهانه به دست 

 .است يل اسالميفرهنگ اص يکند که نشان داده است که دشمن اصليداعش م يستين سوء استفاده را گروهک تروريشتريکنند و بيم

با هر  يالمللنيجهان اسالم و مجامع ب يعربستان، گفت: عقال يت فعلياز جوانان حاکم يخواندن بعض« خام و مغرور»، با يرفسنجان يهاشم
ل مسدود شود که يحل مسا ين فاجعه و مذاکره برايا يابيشهير رياب، نگذارند مسيقتيته حقيل کميد وارد شوند و با تشکيبا يتيمذهب و مل

زنند و فقط به کشت و کشتار يد حرف مياند با زبان اسلحه و تهدشوند که نشان دادهيدار مدانيست ميتندرو و ترور يهار آن صورت گروهد
 .شنديانديم

رورت دان حضرت اباعبداهلل )ع( است، بر ضيد و ساالر شهيژه سيت)ع( به ويت اهل بيمظلوم يبرا يبا اشاره به ماه محرم که ماه عزادار يو
 يدار شدن احساسات کل جهان اسالم اعم از سنحهيد کرد و گفت: با توجه به جريافکن تأکز و تفرقهين آميان سخنان و اشعار توهيز از بيپره
ت وحدت جهان يما، در جهت تقويژه صداوسيها و به ويجمعه، سخنران يها، نمازهاينظام در مداح يهابونيت تريتوان از ظرفيعه، ميو ش

 .کنندينم ين مسلمانان، کارينه بيتفرقه و گسترش ک يها جز برايالم استفاده کرد، هر چند االن بعضاس

گر يو د يبيه، ليمن، سوريگر در افغانستان، عراق، يد از کشتار مسلمانان به دست همديص مصلحت نظام با ابراز تأسف شديس مجمع تشخيرئ
و  ين حالت است که مسلمانان منابع اسالمين بهتري، ايستيجاهل و تندرو ترور يهاگروهکدشمنان اسالم و  ي، گفت: براياسالم يکشورها

 .کشنديخود را م ينيخرند و برادران ديدهند و اسلحه ميژه نفت را به آنان ميبه و
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م گفت: احقاق حقوق ژه برجاي، به ويل داخليدر مورد مسا يگريش در پاسخ به سؤال دياز سخنان خو يگري، در بخش ديرفسنجان يهاشم
ها هم در داخل و هم در يتًا در متن برجام است و بعضيو نها ياران در طول مذاکرات هستهيا ي، دو اصل اساسيران و صلح خواهيا يخيتار

ندارند از  ييبازنند، ايقدم و قلم م ييجور بهانهيکنند و چون در مسين دو اصل مخالفت مي، با ايو منافع باند ياسيخارج به خاطر اهداف س
ش برده يپ ين مهم را به خوبيت، اير و دولت با پشتکار و جّديت و تدبينظام با هدا يز عدول کنند که بحمداهلل رهبرين يو انسان ياخالق اسالم

 .برنديو م

ن دو اصل و با دفاع از حق يف کرد و گفت: با هميتوص يدر قانون اساس ياسالم يا و جهان اسالم را از اهداف مصّرح جمهوريتعامل با دن يو
ه به مخالفان و يدرباره حمله روس يگرين در پاسخ به سوال ديهمچن يو .ميها استفاده کنتيظرف يد از همهيت)ع( بايران و مکتب اهل بيا

طلب، هيتجز يستيترور يهاده و قدرت گرفتن گروهيه از هم پاشينده منطقه، گفت: سورياز امروز و آ يليه، با ارائه تحليگروهک داعش در سور
 .است يستيونيصه يم جعليمطلوب رژ

ده يچيپ يهاون و براساس توطئهيافراط ينيو د ي، اجتماعياسيده جهل سييرا زا يستيترور يهاص مصلحت نظام، گروهيس مجمع تشخيرئ
ست، يمسلمانان ن يبرا يز بدنامکه ج« عراق و شام يدولت اسالم»، با عنوان يستيترور يهان گروهکيدشمنان اسالم دانست و گفت: ا

 .انددر منطقه را اشغال کرده ياز دو کشور مهم اسالم ييهابخش

ت گفت و يک و اتفاقات مسجد الحرام و منا را تسلير را تبرياد قربان و غدير جلسه، اعي، به عنوان دبياالسالم ستگاردر ادامه جلسه حجت
و انسجام  يستيهمز يبرا يهمشناس»، با عنوان يونسي ين علياالسالم والمسلماز مقاله حجت ن جلسه داد ويا يهااز اهداف و برنامه يگزارش

ها، فهرست فصول و بندها و د واژهيده، کليان چکيز با بين يونسي .رديقرار گ يو نقاد ين جلسه مورد بررسيگفت: که قرار است در ا« يمل
 يمثبت و منف يهادگاهيان ديز به بيئه کرد و سپس چند تن از محققان و پژوهشگران ناز روند نگارش و اهداف آن ارا يمنابع و مآخذ، گزارش

 .ش درباره موضوعات و مطالب مقاله پرداختنديخو

ح وضع جوامع يتوض يبرا يات فراواني، گفت: در قرآن آ«اممقاله را خوانده»ن مطلب که يان ايبا ب يرفسنجان يز هاشميجلسه ن يانيدر بخش پا
توان درباره يم»، گفت: ين مباحث کالمير و همچنيات قرآن و تفاسيد بر رجوع به آيص مصلحت نظام، با تأکيس مجمع تشخيرئ .اردد يانسان

رد بحث شود، مويهمراه گسترش علم شناخته م يکه گاه يت قرآن و بطونيبا توجه به کل« َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا»ه ي"لتعارفوا" در آ
 .قرار داد

 يهم برا يگريات فراوان ديو آ« لتعارفوا»ت قرار داده و در کنار آن يدر ذات بشر يها را براساس مصالحن انسانيافزود: خداوند اختالف ب يو
 .کرد ي، مطالعه و بررسينيبد با واقعيم که بايگر داريها نسبت به همدشناخت انسان

ن يتوان با استناد به ايرد، اظهار داشت: ميگيها در نظر مافراد و گروه يکه قرآن برا يمثبت و منف يهايژگيبا اشاره به و يرفسنجان يهاشم
ر حق يدر مس يو فکر يد با توجه به اختالفات ظاهريز داشت و بايض آميل نگاه و اقدام تبعيد نسبت به شعوب و قبايه قبول کرد که نبايآ

د خداوند به يد، گفت: شاياا آمدهيک زن و مرد به دنيد شما از يگويها مه که خطاب به انسانين آيول همبا اشاره به ا يو .ميگام بردار ييجو
 .دياک نقطه واحد خلق شدهيد که شما در کنار همه اختالفات، از ينمايم يادآوريها انسان
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 :پاکستان منتشر کردند يهاروزنامه

 جعه منا را دفن کرده استفا يان پاکستانيعربستان بدون اجازه، قربان

 

 

 ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۴مهر  ۱۵چهارشنبه  - 2935627خبر:  ٔ  شناسه

 

 ين کشور موجب سرگردانيا يجعه توسط روزنامه هان فايا ين پاکستانيروز از فاجعه غم بار منا خبر دفن بدون اجازه زائر ۲۰بعد از گذشت 
  .شده است يجان باختگان پاکستان يخانواده ها

از  يکيضمن اشاره به دفن بدون اجازه  يست روز از فاجعه منا ، روزنامه دان پاکستان در گزارشي، پس از گذشت بمهر يخبرگزاربه گزارش 
ساله که از  ۳۳ر احمد ياز افراد خانواده زب يکيپرداخته و آورده است:  يخانواده پاکستان ين حادثه غمبار در عربستان، به سرگردانيان ايقربان

ر احمد را بدون اطالع خانواده يزب يدر دست نبوده در تماس با روزنامه دان گفته که مقامات سعود ياز و يزمان وقوع حادثه منا تاکنون خبر
پروفسور افتخار  يعنيگر خانواده يو چهار عضو خانواده اش در حادثه منا مفقود شده بودند . اجساد دو عضو د يدر منا دفن کرده اند. واش 

ذ احمد به سالمت به پاکستان برگشته يان تنها همسر پروفسور تلمين ميدا شده و در ايدر منا پ يذ احمد در سردخانه اياحمد و پروفسور تلم
که به دست خانواده  ير احمد همچنان ادامه دارد . اطالعاتيافتن خانم رانا همسر پروفسور افتخار احمد و فرزند آنان زبي يستجو برااست . ج

که  يپاکستان يشتر خانواده هايبوده و ب يم احمد با مقامات سعودين خانواده به نام سلياز اقوام ا يکيل ارتباطات يده به دلير احمد رسيزب
را در  يد بتوانند اطالعاتيزنند تا شا يم يزان خود بوده و به هر درياطالع از سرنوشت عز يرا ندارند ، همچنان سرگردان و ب يتباطاتن اريچن

ا يمفقود و  يها يدر مورد سرنوشت پاکستان يچ اطالعيز هيپاکستان در جده ن يد : کنسولگريافزا يدان در ادامه م .ندين رابطه کسب نمايا
باشد به دان گفته که برادر آنها که در منا حضور دارد  يق ميق که به دنبال اطالع از سرنوشت خواهرش بشرا خليندارد. عظما خل جانباخته

اجساد تکه تکه شده در  يدر مورد نگهدار ييد که ما خبرهايافزا يم يد . ويدر مورد سرنوشت خواهرش کسب نما يچ اطالعيهنوز نتوانسته ه
ار دشوار است. خانم بشرا يبس يژه با مقامات سعوديبدون داشتن ارتباطات و يين مکانهايد از چنيگرفتن اجازه بازد يم ولياده ينرها شنيکانت
مان در حادثه منا مفقود شده يد و رضا ايجه سعياست که به همراه دو تن از دوستانش به نام خد ييمايک شرکت هواپي ياض مربيق در ريخل

 .است

ن فاجعه يا ين پاکستانيکند ، خبر دفن بدون اجازه زائر ياکستان در قبال فاجعه منا کاماًل منفعل و دست بسته عمل مکه دولت پ يدر حال
 ير مييپاکستان تغ يت وزارت امور مذهبياست هر روز آمار منتشره در وب سا يابد . گفتني يج انتشار ميبه تدر يپاکستان يتوسط روزنامه ها

ن آمار خود خبر از جان يد تريشده اند ، در جد ينفر در فاجعه قربان ۱۰داد کمتر از  ين وزرات که نشان ميا ييکه آمار ابتدا يکند بطور
ر سابق امور يوز يد کاظمياست که حامد سع ين درحاليداده است. ا يپاکستان يحاج ۵۴نفر و مفقود شدن  ۴۷نفر ، مجروح شدن  ۸۰باختن 

جانباخته در فاجعه منا را  يان پاکستانيحاج ان فاجعه منا متهم کرده و تعداد يدر اعالم تعداد قربان يپاکستان دولت را به پنهان کار يمذهب
ق يد خود را نسبت به عدم ارائه آمار دقيشد يتيمراتب نارضا يپاکستان يگر سناتورهايد ياز سو .صد نفر برآورد کرده استيب به سيقر

با اجساد و عدم  ين سعوديمامور ياعالم کرده و از بدرفتار يمشاور و نفر دوم وزارت در امور مذهبر ين الحسنات وزين به اميان و مفقوديقربان
با اطالعات  ين افراد توسط مقامات سعوديت ايص هوياست که تشخ ين درحاليت کردند. ايان توسط عربستان شکايت قربانيص هويتشخ

  . ار آسان استيبس يفرودگاه يتياثر انگشت واحد امن يگانين بايناثر انگشت اتباع پاکستان و همچ يمل يگانياز با يافتيدر
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 ؛ياميبا صدور پ

 ت گفتيدر منا را تسل يرانيباختن حجاج اوزارت خارجه قزاقستان جان

 

 

 ۱۶:۴۶ - ۱۳۹۴مهر  ۱۵چهارشنبه  - 2935625خبر:  ٔ  شناسه

 

  

از جمله  يرانيران در گذشت حجاج اين کشور خطاب به دولت و مردم اياز طرف مردم و دولت ا ياميپ يوزارت امور خارجه قزاقستان ط
  .ت گفتيدر فاجعه منا را تسل ياسالم يجمهور ياسيکارمندان س

ن کشور خطاب به دولت و مردم ياز طرف مردم و دولت ا ياميپ يقزاقستان ط ي، وزارت امور خارجه جمهورمهر يخبرگزاربه گزارش 
 ت گفت.يدر فاجعه منا را تسل ياسالم يجمهور ياسياز جمله کارمندان س يرانيران در گذشت حجاج ايا ياسالم يجمهور

ق انداخته است. از خداوند متعال علو ي: حادثه تلخ مذکور، مردم قزاقستان را به تاسف عمد کرديام تاکين پيوزارت خارجه قزاقستان در ا
 م.يکنيمحترم شهدا مسئلت م يبازماندگان و خانواده ها يل برايدرگذشتگان، صبر جز يدرجات برا
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 حج يس مرکز پزشکيفاجعه منا از زبان رئ يناگفته ها

 

 ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۴مهر  ۱۶پنجشنبه  - 2936174خبر:  ٔ  شناسه

 

  

ن ين و مصدومان ابه مجروجا يامدادرسان يش روياز فاجعه منا و موانع پ ييت هالل احمر، ناگفته هايارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
  .ح کرديحادثه را تشر

نه حضور يکه در مکه و مد يرانيشخوان خبر، اظهارداشت: در حال حاضر زائران ايدر برنامه پ يمرعش يدعلي، دکتر سمهر يخبرگزاربه گزارش 
 .ميمارستان ها نداريدر ب يسترمار بيکامل برخوردارند و خوشبختانه ب يدارند از سالمت جسم

از دو حادثه  ۹۴ح کرد: زائران حج تمتع ياست، تصر يعاد يحاضر در عربستان سعود يرانيط زائران اينکه در حال حاضر شرايان ايبا ب يو
 .ن فاجعه رخ داده در منا همچنان شوکه هستنديل در مسجدالحرام و همچنيسقوط جرثق

کادر  يت هالل احمر، گفت: در زمان وقوع حادثه تماميارت جمعيحج و ز يم مرکز پزشکيمنا و حضور تدر خصوص زمان وقوع فاجعه  يمرعش
هم که  يمار و تعدادياز پزشکان به همراه زائران ب يمارستان هالل احمر واقع در منا حضور داشتند و تنها تعداديهالل احمر در ب يپزشک

ن حادثه مطلع يهمکاران از وقوع ا يق تماس تلفنين وقوع فاجعه منا حضور داشتند و از طرآوردند در کانو يم يمناسک حج را به جا يستيبا
 .ميشد

از  يادينکه تعداد زيو ا يم اعزاميت يتماس تلفن يبه محل وقوع حادثه اعزام شد اما ط يم امداديقه، تيدق ۲ادامه داد: در فاصله کمتر از  يو
آب  ينفر به همراه مقدار ۴۲متشکل از  يو امداد يم پزشکيت ۷اد است، بالفاصله يار زيروحان بسزان مجير دست و پا مانده اند و ميافراد ز

 .منا اعزام شدند  به يدنيآشام

به آن ها را دشوار  يگر افتاده بودن امکان امدادرسانيکدي يکه رو يت هالل احمر، تعداد افراديارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيبه گفته رئ
 .کرده بود

به محل وقوع فاجعه کنترل  يمنته يرهايمس يباعث شد تا تمام يسعود يتيامن يروهايوجود ن ينکه در مدت زمان کوتاهيان ايبا ب يمرعش
به  ياجازه امدادرسان يسعود يروهاين يبه مجروحان و جان باختگان کند شود و به نوع ين کنترل ها باعث شد تا امدادرسانيشود، افزود: ا

 .ادندد يمجروحان را نم

 يو امداد يپزشک يروياعزام ن يالزم برا يهايمارستان هالل احمر واقع در منا حضور مداوم داشتم و هماهنگيح کرد: به شخصه در بيتصر يو
 .دادم يرا به محل وقوع حادثه انجام م
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ارت با ي، سازمان حج و زيم رهبرمسئوالن بعثه مقام معظ ينکه همکاريد بر ايت هالل احمر با تاکيارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
ها و  يا کشته شده به واسطه کارشکنيمجروح و  يرانيزائران ا ييکار در روند شناسا يار خوب بود؛ اما کنديارت بسيحج و ز يمرکز پزشک

 .وجود داشت يسعود يروهاين يت ها از سويجاد محدوديا

به  ينه امدادرسانيدر زم  ها يسعود يريان اشاره کرد و گفت: اگر جلوگبه مجروح يامدادرسان يبرا يسعود يروهاين يريبه جلوگ يمرعش
ار يگراد مدت زمان بس يدرجه سانت ۴۰ش از يب يشدند؛ چرا که در دما ياز زائران در فاجعه منا کشته نم ياريد بسيمصدومان نبود، شا

 .آن ها شده بود يهوشيمفرط باعث ب ين تشنگيزائران تشنه بودن و ا يطوالن

بامداد روز پس  ۱:۰۰ن اجساد در ساعت يادامه داشت و آخر يدولت سعود يبه مجروحان از سو يدگيان کرد: متاسفانه عدم امکان رسيب يو
 .شد ياز حادثه جمع آور

و مواجهه با بحران  يرا برا يآموزش کامل و کاف يسعود يروهاينکه نيت هالل احمر با اشاره به ايارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
 يرانيجان باختگان ا ييشناسا يبرا يت را برعهده داشتند،گفت: حتيحاضر در صحنه تنها کنترل امن يروهايده بودند و نيرا ند يط بحرانيشرا

 .ضبط کردند  ن ها را هميدورب يسعود يروهايبودند، اما ن يما در حال عکاس يروهاين

ت هالل احمر پس يارت جمعيحج و ز يتقال مجروحان اشاره کرد و افزود: مرکز پزشکان يهالل احمر برا يدر ادامه به اعزام آمبوالنس ها يو
 يانتقال مجروحان به محل اعزام کرد؛ اما متاسفانه راه برا يه وقوع حادثه، آمبوالنس ها را هم برايق اوليدر همان دقا يامداد يم هاياز اعزام ت

ها مارستانيران به بيهالل احمر ا يروهايتوسط ن يرانير ايو غ يرانيتن از مجروحان ا ۵۰۰تا  ۴۰۰ن حال يعبور و مرور تحت کنترل بود، با ا
 .منتقل شدند

 يمارستان هايز به بيمجروحان ن يشدند و مابق يمارستان هالل احمر بسترينفر از مجروحان فاجعه منا در ب ۱۱۰نکه يد بر ايبا تاک يمرعش
 .منتقل شدندران در مکه يمارستان هالل احمر ايو ب يسعود

ش مجروحان را يمنا گنجا يهامارستانيادآور شد: بيموجود در منا اشاره کرد و  يمارستان سعوديچهار ب يتختخواب ۴۰۰ت يبه ظرف يو
توانست  يماران در منا وجود نداشت و تنها مين امکان ارائه خدمات مطلوب به بيستند، بنابرايم بحران نيمنا هم ت يپزشک يم هاينداشت و ت

 .زائران باشد يسطح يها يماريب يپاسخگو

 يت کافياد مجروحان و عدم ظرفيل تعداد زيمارستان منا به دليب ۲ت هالل احمر، در يارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيبه گفته رئ
 .ن خوابانده بودنديافراد را کف زم يرش مجروحان، حتيپذ يمارستان برايب

ر نور يع شدند، گفت: ماندن چند ساعته زيگر در سرخانه ها تجميکديزائران زنده و کشته شده با  شود ين پرسش که گفته ميدر پاسخ به ا يو
و انتقال  يکه مشغول جمع آور يسعود يروهايزد و نيافراد را رقم م يهوشيمفرط، ب يدرجه و با تشنگ ۴۰ش از يب يد در دمايم خورشيمستق

 .کرد ينرها منتقل ميداشت را به همراه کشته شدگان به کانتن يظاهر ياتيرا که عالئم ح ياجساد بودند، هر فرد

که  يشود و زمان ين کنترل ميرها با دوربيمس يجمرات، گفت: تمام يانجام رم يبه منا برا يمنته يرهايمس يبا اشاره به کنترل تمام يمرعش
ده شود، اما متاسفانه يشيرها انديمس يکنترل تمام ير الزم برايتداب يستيکنند، با يانجام مناسک حج حرکت م ياز حجاج برا يميل عظيخ

 .ن فاجعه را رقم زدندير وقوع ايک مسيانجام ندادند و با مسدود و محصور کردن  يچ اقدامينه هين زميها در ا يسعود
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ت يمکه ظرف يه مرکزنبود، اظهارداشت: سردخان يکر جانباختگان کافياز پ ينگهدار يعربستان برا ينکه امکانات سردخانه ايان ايبا ب يو
 .شدند يم ينرها نگهدارياجساد در داخل کانت يجسد را دارد و مابق ۹۰۰ ينگهدار

اجساد، گفت: اجساد سه دسته بودند، دسته اول که  ييت هالل احمر در خصوص روند شناسايارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
ن وقوع فاجعه از بند يدر ح ييزان بود، دسته دوم که کارت شناساينشان آوران به گرديا ياسالم يبا بند سه رنگ پرچم جمهور ييکارشناسا

 ييبودند که نه بند و نه کارت شناسا ييوجود داشت و دسته سوم انها ييآن امکان شناسا يجدا شده بود و تنها بند در گردن فرد بود که از زو
 .شدند يم ييچهره شناسا ياز رو يستيبه همراه نداشتند و با

ح کرد: اگر بالفاصله يدادند، تصر ياجساد را به ما نم يياجازه شناسا يسعود يروهايز نينکه تا چند روز پس از وقوع حادثه نيان ايبا ب يمرعش
ل يتسه ييشد و هم روند شناسا يانجام م يشتريشد، هم کار با سرعت ب يبه ما داده م ييپس از انتقال اجساد به سردخانه ها، اجازه شناسا

 .شود يمواجه م يبا مشکالت ييدهند و روند شناسا ير حالت مييرا که پس از گذشت زمان اجساد تغشد؛ چ يم

 .انجام شد ياديار زياجساد با دقت بس ييادامه داد: کار شناسا يو

در مکه،  يکررم يافتن آنها جست و جوهاي يم که برايگر داريزائر مفقود د ۶۹ارت يس سازمان حج و زي، براساس اعالم رئيبه گفته مرعش
ن چهار شهر به دقت جست و جو شده است و يا يسردخانه ها يو تمام يخصوص يمارستان هايب يجده، عرفات و طائف انجام شده است، حت

 .مکرر سه روز ادامه داشت ين جست و جويا

ن حضور يها و همچن يسعود يهمکار در يام قاطع مقام معظم رهبرينکه پيد بر ايت هالل احمر با تاکيارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
وزارت امور خارجه( در  يمعاون کنسول يت هالل احمر و حسن قشقاويس جمعيرئ يائيربهداشت، دکتر ضيوز ي)دکتر هاشميرانيندگان اينما

ل اجساد در عربستان روند انتقا يرگذار بود، خاطرنشان کرد: در حالت عاديار تاثيها بسدرب سردخانه ييو بازگشا ييع در شناسايروند تسر
ران يو انتقال اجساد به ا ييشناسا يشات معظم له بالفاصله اقدامات الزم برايام قاطع و فرمايبرد اما پس از پ يروز زمان م ۶تا  ۵ يسعود

 .فراهم شد
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 نفر هستند ۶۹: مفقودان فاجعه منا يحجت االسالم محمد

 
 ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۴مهر  ۱۶پنجشنبه  - 2936178خبر:  ٔ  شناسه

 

در حادثه ِمنا مفقود الجسد هستند؛ گزارش فاجعه منا هم  يرانينفر از حجاج ا ۶۹ارت گفت: همچنان يدر حج و ز ينده مقام معظم رهبرينما
 .آماده شده است ينيبه نقل از شاهدان ع
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 :حج يس مرکز پزشکيرئ

 ميمکه ندار يمارستان هايه در بيمجروح مجهول الهو

 

 ۲۱:۰۸ - ۱۳۹۴مهر  ۱۶پنجشنبه  - 2936166خبر:  ٔ  شناسه

 

 
د شده يهالل احمر بازد يمکه، طائف، منا، عرفات و جده بارها از سو يمارستان هايارت هالل احمر، گفت: همه بيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ

 مکه و  يمارستان هايه در بيگر مجروح مجهول الهوي، ديو به گفته مقامات سعود

هالل احمر پس از اتفاق ناگوار منا،  يامداد يروهايعصر امروز با ورود به تهران،افزود: ن يمرعش يد علي، دکتر سمهر يخبرگزاربه گزارش 
مجروح را از محل حادثه به  ۴۰۰ش از يت ها بيهالل احمر در محل حادثه حاضر شده و با وجود همه محدود ينس هابا آمبوال  بالفاصله

 .منتقل کردند يران و سعوديهالل احمر ا يمارستان هايب

 يمارستان هايدر ب  منااز حادثه  يگر مجروحين مجروح حادثه منا به کشور منتقل شده است، عنوان کرد: ديروز آخرين که ديبا اشاره به ا يو
 .ستين يبستر يرانيو ا يسعود

 يم تخصصيکرده است،اظهار کرد: ت ينکه هالل احمر با همه توان و تمام امکانات خود به زائران خدمت رسانيان ايبا ب يمرعش
 .کردند يبه زائران خدمت رسان يهالل احمر،شبانه روز ير کادر درمانيامدادگران،پزشکان، پرستاران و سا

 ييشدند، عنوان کرد: جابجا ييمختلف مکه، شناسا  يمارستان هاينکه پس از حادثه در اسرع وقت مجروحان حادثه منا در بيان ايبا ب يو
که از بحران  يهالل احمر با توجه به شناخت يامدادگران و پرستاران و کادر درمان  ما سخت کرد،اما يبود که کار را برا يماران مجروح مشکليب

 .ما بودند يبرا يعمل کرده و کمک بزرگ يبه خوب  ده وينه خوش درخشين زميختلف داشتند،در ام يها

ح کرد: بر اساس اعالم سازمان يزائرحادثه منا مفقود هستند، تصر ۶۹ارت هنوز يروز سازمان حج و زينکه بر اساس اعالم ديبا اشاره به ا يمرعش
 .جان باختگان منا مشخص خواهد شد يت ممابقيعنده وضيساعت آ ۴۸تا  ۲۴ارت حداکثر تا يحج و ز

ش همه يده نشده و جواب آزمايد يرانيان زائران اياز کرونا در م يچ مورديد کرد: هيت هالل احمر، تاکيارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
 .بوده است يآنها منف
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 خبر داد؛ يريجهانگ

 سفر به عربستان ير ارشاد برايد وزيصدور رواد

 

 ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۴مهر  ۱۶پنجشنبه  - 2936125خبر:  ٔ  شناسه

 

  

م ياافت کردهيدر يتجن يد برايدر حادثه منا گفت: رواد يرانيحقوق جانباختگان ا يفاياست يد بر عزم دولت برايجمهور با تاکسيمعاون اول رئ
  .که اگر الزم باشد به عربستان خواهد رفت

ش استفاده يهاتيدولت از همه ظرف :جمهور اظهار کردسيمعاون اول رئ يريما، اسحاق جهانگيبه نقل از صدا و س مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .و به کشور منتقل شوند يياساخواهد کرد تا همه جان باختگان منا شن

 

ارت و بعثه مقام معظم يربط اعم از سازمان حج و زيذ يم و نهادهايدر ارتباط يممکن با مقامات عربستان سعود يهاافزود: از همه راه يو
 .نه فعالندين زميدر ا يرهبر

 

م ياافت کردهيدر يجنت يآقا يد برايود و رفت و اکنون روادر بهداشت و درمان به عربستان بريالزم بود که وز يد کرد: در مقطعيتاک يريجهانگ
 .که اگر الزم باشد به عربستان خواهد رفت

 

و استفاده از  ين الملليب يک اعم از استفاده از نهادهايپلماتيد يت هايح کرد: وزارت امور خارجه از همه ظرفيس جمهور تصريمعاون اول رئ
فاجعه منا  يرانيمنطقه حتما استفاده خواهد کرد تا حقوق جان باختگان ا يگر کشورهايز روابط با دينران و عربستان و يان ايت روابط ميظرف

 .فا شوديبه طور کامل است
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 ان خبرداد؛يرعبداللهيام

 هاپلماتيت نامشخص ديمفقود به عربستان/ وضع ۶۹ل اثرانگشت يارسال فا

 

 ۱۸:۱۸ - ۱۳۹۴مهر  ۱۶پنجشنبه  - 2936116خبر:  ٔ  شناسه

 
از اثر انگلشت آنان  يليمفقود، ارسال فا ۶۹ت ين وضعيين اقدام انجام شده درخصوص تعيوزارت امور خارجه گفت: آخر ييقايو آفر يمعاون عرب

  .است يودربط عربستان سعيمقامات ذ يبرا

ن اقدام يوزارت امور خارجه اظهار کرد: آخر ييقايو آفر يان معاون عربيرعبداللهين اميما، حسيبه نقل از صدا و س مهر يخبرگزاربه گزارش 
م هر چه ياست تا بتوان يربط عربستان سعوديات ذمقام ياز اثر انگلشت آنان برا يليمفقود، ارسال فا ۶۹ت ين وضعييانجام شده در خصوص تع

 .ميت کنين وضعييمفقود را تع ۶۹ن يزودتر ا

 

ن دو يارشد وزارت امور خارجه افزود: متاسفانه همچنان ا يپلمات هاياز د« مايو احمد فه يغضنفر رکن آباد»ان يت آقايدرخصوص وضع يو
 .نديايرون بيب يشان هم از نگرانيت بشوند و خانواده هاين وضعييم هر چه زودتر تعيردوايز ما در فهرست مفقودان قرار دارند و اميهمکار عز

 .ميگر به کشور باشيکر جانباخته ديپ ۸۰ش از ينده شاهد ورود بيساعت آ ۴۸حداکثر  يکرد ط يدوارير امور خارجه ابراز اميمعاون وز

ژه از يک فصل ويما  ياسيو س يحقوق يهايريگيصوص فاجعه منا گفت: پوزارت امور خارجه درخ يحقوق يهايريگيان درباره پيرعبداللهيام
وارد  يروز که وياز آن آغاز شد و از د ييورک بخش هايويف در نيظر يشود که از زمان حضور آقا يرا شامل م يپلماسيدستگاه د يهاتالش

 .مين باره داشتيرا در ا يتهران شد جلسات فشرده ا

 .و احقاق حقوق حجاجمان آغاز خواهد شد يريگينه پيدر زم يهدفمند و موثر يحقوق اقدامات يافزود: به زود يو

هم که  ين اطالعيخبرنگار شبکه خبر خاطر نشان کرد: متاسفانه آخر ينيدرضا حسيد حميت سين درباره وضعيهمچن ر امور خارجهيمعاون وز
 .ت شودين وضعييم که تعيمفقود منتظرش باش ۶۹ان يد در مين است که بايم ايدار يما از وضع و

ت شود تا خانواده ين وضعييم هر چه زودتر تعيدواريما بود و اميار پرتالش در صدا و سياز همکاران بس يح کرد: ويان تصريرعبداللهيام
 .خارج شوند يفيز از بالتکليمحترمش ن
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 :«لقاء احزاب لبنان»دار يران در دير ايسف

 پاک نخواهد شد مسلمان يفاجعه منا از حافظه ملت ها

 

 ۱۸:۰۴ - ۱۳۹۴مهر  ۱۶پنجشنبه  - 2936107خبر:  ٔ  شناسه

 

مسلمان پاک نخواهد  يز حافظه ملت هار قرار داده است و ايفاجعه منا جهان اسالم را تحت تاث»روت گفت: يران در بيا ياسالم ير جمهوريسف
  «.شد

 يظهر چهارشنبه با حضور در محل سفارت جمهور« لقاء احزاب لبنان»عضو گروه  ياسيندگان احزاب سي، روسا و نماخبرنگار مهربه گزارش 
، با دولت و يرانيت جان باختن صدها تن از حجاج ايدار و با اظهار تسليبنان در کشورمان در ليسف« يمحمد فتحعل»روت با يران در بيا ياسالم
 نمودند. يران ابراز همدرديملت ا

فاجعه منا که  نکهيحضور داشتند با اشاره به ا يلبنان ياسيس يهاندگان احزاب و گروهيتن از روسا و نما ۲۵ش از يدار که بين ديدر ا يفتحعل
ها نبود  يرانيا يفاجعه منا فقط برا»د از حافظه جهان اسالم محو نخواهد شد، گفت: يت اهلل الحرام انجاميز حجاج ببه جان باختن هزاران تن ا

شاهد دو  يام حج سال جارين فاجعه است چنانکه در اين رو جهان اسالم نگران امکان تکرار ايرگذاشته است از ايبلکه بر همه جهان اسالم تاث
 «م.يفاجعه بزرگ بود

از  يرانياز حجاج ا ياديک به دو هفته از فاجعه منا هنوز تعداد زينکه با وجود گذشت نزديان ايگر با بيران در بخش ديا ياسالم يجمهور ريسف
ران يا ياسالم يجمهور»د کرد: ين فاجعه هستند تاکيدر شمار مفقودان ا« يغضنفر رکن آباد» يران آقايا ياسالم ير سابق جمهوريجمله سف

 «کنند.ير ميگيپ يرا به صورت جد ن موضوعيا

ان يعضو لقاء احزاب، با ب ياسيس ياز احزاب و گروهها يندگيآزاد لبنان به نما يان مليجر ياسيمسؤول روابط س« باسم الهاشم»  دارين ديدر ا
بزرگ است مراتب تاثر شرکت بت ين مصيران بابت ايبا ملت ا يت و همدرديران ابراز تسليا ياسالم ينکه هدف از حضور در سفارت جمهوريا

 ز اظهار داشت.ين حادثه فاجعه آميکنندگان را از ا

 يفاجعه، خواستار اهتمام کشورها يق و بررسيبر لزوم تحق يران مبنيا ياسالم يدگاه جمهوريت حضار از دين با اعالم حمايهاشم همچن
ق تا ين تحقين دسته کشورها در ايشد و بر لزوم مشارکت ا  وعن موضيکه حجاج خود را از دست داده اند به ا ييژه کشورهايبه و ياسالم

 د کرد.يروشن شدن ابعاد آن تاک
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 ح سازمان حج در خصوص آمار جانباختگان و مجروحان منايتوض

 

 ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۴مهر  ۱۶پنجشنبه  - 2936034خبر:  ٔ  شناسه

 

سازمان حج  ياطالعات يارت اعالم کرد: آمار ارائه شده از فاجعه منا بر اساس اطالعات مستند درج شده از زائران در بانک هايسازمان حج و ز
  .ت استيبر واقع ين آمار مستند و مبتنيارائه شده که ا

زائران در بانک ها و  يروند سپرده گذار يکه از ابتدا يياعالم کرد: از آنجا يه اياطالع يارت طي، سازمان حج و زمهر يخبرگزاربه گزارش 

گردد، در خصوص وقوع  ين سازمان درج ميا ياطالعات ين اطالعات و مشخصات آنان در بانک هايحج آخر يثبت نام آنان در کاروان ها 
ن آمار مستند و ين و جان باختگان حادثه منا اعالم شده است که ايز بر اساس اطالعات کاروان ها و زائران هر کاروان آمار مفقوديحادثه منا ن

 .ت استيبر واقع يمبتن

ن حادثه ير حن و جان باختگان را دين، مفقوديوقوع حادثه تلخ منا آمار مجروح ين سازمان از ابتدايکه ا ييه آمده است: از آنجاين اطالعيدرا
و امداد مستقر شد  ييشناسا يته هايز در کنار کميته اطالعات و آمار ستاد بحران نيداد، بعد از وقوع حادثه کم يو از محل وقوع آن گزارش م

ات آنان زائران و مشخص يدر ارائه اسام يين خطايت زائران تطابق داد تا کوچکتريوضع يريگيت آمار را لحظه به لحظه و با پين وضعيو آخر
 .وجود نداشته باشد

حج از  يران کاروان هاين بار مدين چنديش شد همچنين آمار بارها از لحظه وقوع حادثه پااليدگان ايبه منظور ارائه آمار متقن از حادثه د
 .ن کاروان خود شدنديدگان و مفقوديوقوع حادثه ملزم به ارائه آمار حادثه د يابتدا

ن حادثه را از همان ين و مجروحيبه زائران آمار مصدوم يات امدادرسانير کنار حضور فعال و مخلصانه در عملز ديارت نيحج و ز يمرکز پزشک
 .داد يوقوع حادثه بر اساس مستندات گزارش م يابتدا

سازمان به آدرس ن يا يگاه اطالع رسانيدگان و جان باختگان حادثه منا در پاين اطالعات مربوط به حادثه ديگردد: آخر يان اعالم ميدر پا
www.hajnews.ir کشور اعالم شده است يها يز خبرگزاريو ن يوقوع حادثه تا کنون درج شده که از رسانه مل ياز ابتدا 
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 جانباختگان منا يانتقال تمام يوزارت حج عربستان برا يآمادگ

 

 

 ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۴مهر  ۱۶پنجشنبه  - 2936002خبر:  ٔ  شناسه

 
  .کرد يمنا به کشور اعالم آمادگ ياجساد شهدا يانتقال تمام يت گفت و برايفاجعه غمبار منا را تسل ير حج عربستان با ارسال نامه ايوز

حج، بندر بن محمد حجار وزير حج عربستان با ارسال نامه اي فاجعه غمبار منا را  يگاه اطالع رسانيبه نقل از پا مهر يرخبرگزابه گزارش 
 تسليت گفت و اعالم داشت: از آنجايي كه ابراز تمايل كرديد كه پيكرهاي حجاج جان باخته را به ايران انتقال دهيد براي تحقق اين خواسته

و مشخصات گذرنامه جان باختگان و مجروحان مزبور را در اختيار وزارت حج قرار دهيد تا اين وزارتخانه بتواند جهت  الزم است ليست اسامي
 .ربط مكاتبه نمايد يتكميل تشريفات الزم طبق مقررات جاري، با مراجع ذ

ايران آمده است: فاجعه منا را به شما و  اسالمي يدر متن پيام تسليت وزير حج عربستان به سعيد اوحدي رئيس سازمان حج و زيارت جمهور
باختگان آمرزش طلب كرده و از او مي خواهم به بازماندگان صبر و خودمان و به جهان اسالم تسليت مي گويم و از خداوند منان براي جان
 .آرامش دهد و بيماران و آسيب ديدگان اين حادثه دردناك را شفا دهد

 

كه پيكرهاي حجاج جان باخته را به ايران انتقال دهيد براي تحقق اين خواسته الزم است ليست اسامي و  از آنجايي كه ابراز تمايل كرديد
 مشخصات گذرنامه جان باختگان و مجروحان مزبور را در اختيار وزارت حج قرار دهيد تا اين وزارتخانه بتواند جهت تكميل تشريفات الزم طبق

 .نمايدمقررات جاري، با مراجع ذي ربط مكاتبه 
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 :ر بهداشت عربستانيوز

 مارستان مرخص شده انديدرصد مجروحان حادثه منا از ب ۹۰

 

 

 ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۴مهر  ۱۶پنجشنبه  - 2936018خبر:  ٔ  شناسه

 
 

  .ن کشور مرخص شده انديا يمارستان هايدرصد مجروحان حادثه منا از ب ۹۰اعالم کرد که  يسعودر بهداشت عربستان يوز

اعالم  ير بهداشت عربستان سعوديوز« زيخالد بن عبدالعز»)واس(،  يعربستان سعود يرسم يبه نقل از خبرگزار مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .ن افراد مرخص شده انديدرصد ا ۹۰شده بودند که  يمارستان بستريو در ب ينفر در حادثه منا زخم ۶۰۰هزار و  کرد که حدود

الزم قرار  يهستند و تحت مراقبت ها يمکه مکرمه و جده بستر يمارستان هايدر ب يزخم ۱۲۰ن خبر افزود: در حال حاضر يبا اعالم ا يو
سلمان بن »ت حجاج گفت: ين امنيمراسم حج تمتع و تام يدر برگزار يعربستان سعود يتياکف يسرپوش گذاشتن بر ب يبرا يدارند. و
ن يت اهلل الحرام از زمان ورود به عربستان تا خروج از اياز حجاج ب يژه درمانيو ينسبت به مراقبت ها يپادشاه عربستان سعود« زيعبدالعز

 .ورزد يکشور اهتمام م

ان را يشمار قربان ينياست که شاهدان ع ين در حالينفر جان خود را از دست داده اند و ا ۷۶۹جعه منا است که در فا يمدع يعربستان سعود
 يداشته است و خانواده ها يهمچون مصر و مغرب را در پ ييق حادثه منا اعتراض کشورهاين برابر اعالم کرده اند. عدم انتشار آمار دقيچند
 .ستنديان نيت قربانيوضع يريگياض حاضر به پيل روابط دوستانه با ريد دارند که دولت ها به دليان تاکيقربان
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 ح داد؛يارت توضيس سازمان حج و زيرئ

 احتمال دفن جان باختگان فاجعه منا در عربستان

 

 

 ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۴مهر  ۱۷جمعه  - 2936538خبر:  ٔ  شناسه

 

فاجعه منا در حال انجام است، در  يرانيکر جان باختگان ايپ ۸۷انتقال  يبرا يفات قانونينکه کار تشريارت ضمن اعالم ايس سازمان حج و زيرئ

  .ارائه کرد يحاتيخصوص احتمال دفن جان باختگان حادثه منا توض

کر جان يپ ۸۷انتقال  يبرا يفات قانونين آمار حادثه منا گفت: کار تشريدر خصوص آخر يد اوحدي، مهندس سعمهر يخبرگزاره گزارش ب
مطهر با  يکرهاين پيشنبه انتقال ابامداد  ۳ه بامداد احتماال تا ساعت يم تا ساعت اوليدواريفاجعه منا در حال انجام است و ام يرانيباختگان ا

ن پرواز يز با ايخبرنگار شبکه خبر ن ينيدرضا حسيد حميکر مطهر سيافزود: پ يو .از جده به مقصد فرودگاه مهرآباد تهران انجام شود يپرواز
آنها  ييل شده بود کار شناسايتحوگر از جان باختگان که روز گذشته يکر دو تن ديس سازمان حج ادامه داد: پيرئ .افتيبه کشور انتقال خواهد 

ل سازمان يران تحويا ياسالم يجمهور يجان باخته فاجعه منا با حضور کنسولگر ۳۹۷کر ين لحظه پيادامه داد: تا ا يو .در حال انجام است
م يم که بتوانيمرکز کردم و همه توانمان را متيدر دست ندار يزمان اطالعيتن از زائران عز ۶۷ارت شده است و همچنان از سرنوشت يحج و ز

 .ميت کنين وضعييز تعيزان را نين عزيا

اجساد و  يل تعداد بااليدو روز بعد از فاجعه غمبار منا به دل :ح داديدر عربستان توض يرانيزائران ا يکرهايدر خصوص احتمال دفن پ ياوحد
ها بصورت  ين باخته حادثه منا را نداشتند سعودن تعداد جايرش ايپذ يزبان که آمادگيکشور م يستم هايدر س يجد ين آشفتگيهمچن

ر بهداشت يکه وز يس سازمان حج اظهار داشت: در جلسه ايرئ .ک هزار جسد جان باختگان کردنديحدود  يعجوالنه اقدام به خاکسپار
 يد کردند که اجازه نميأکن تين اجساد اثر انگشت گرفته شده و همچنيد کردند که از همه ايداشت آنها تأک ين سعوديکشورمان با مسئول

 .در عربستان به خاک سپرده شود يرانياز جان باختگان ا يزيم عزيده

ل يران در جده داشتند اعالم کردند بدليا ياسالم يجمهور يکه با سرکنسولگر يتماس يها ط يکشنبه گذشته سعوديادامه داد: روز  ياوحد
کنند و  ين نگهداريش از اين اجساد را بيتوانستند ا يگر نميد يمسائل بهداشت تيل رعاياز اجساد و بدل يبرخ يط نامناسب نگهداريشرا
ن حادثه را مجددًا دفن کرده اند که يکر جان باخته ايپ ۴۰۰ يبر اساس صورت جلسه ا ن رو يبود از ا يط نامناسبيز شرايت اجساد نيوضع

از ناخن آنها را  ين اجساد اثر انگشت گرفته شده و بخشيا يه از تمامد کردند کيران در جده باز تأکيا ياسالم يجمهور يالبته به کنسولگر
نها وعده کردند و يم همانطور که ايدوارياقدام کنند که البته ام DNA قياز طر ييشناسا ياز بود براياگر ن يبرداشته اند که در مراحل بعد

 .زان ما را دفن نکرده باشندياز عز يکريچ پياعالم داشته اند، ه

ران متعهد شدند که در واقع از همه اجساد دفن شده اثر انگشت گرفته يا ياسالم يجمهور يها به کنسولگر يطر نشان کرد: سعودخا يو
ران همانطور که ياز ا DNA افتيحتمًا با در ران يا ياسالم يجمهور يوجود دارد که کنسولگر يبعد يها يريگيپ ينه برايشده و در واقع زم
 .را انجام دهند يبعد يها يريگيوزارت امور خارجه اعالم کردند بتوانند پ يعرب ييقايمعاون محترم افر
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 رانين جانباخته از ايشتريجديدترين آمار از جان باختگان فاجعه منا /ب

 

 ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۴مهر  ۱۷جمعه  - 2936529خبر:  ٔ  شناسه

 
، ۱۴، ساحل عاج:۲۰، کامرون:۲۷، مغرب:۲۸ر:يجر و الجزاي، ن۵۴سنگال:، ۶۰:ي، مال۶۴ه:يجري، ن۷۶، پاکستان:۱۲۰:ي، اندونز۱۴۸، مصر:۴۶۴ران:يا

 .ن آمار حادثه منا استيآخر ۶ا ي، کن۸:ي، سومال۱۰:يبي، ل۱۱، چاد:۱۳:يوپيات

 

 

 

 حادثه منا يو الجزائر ين آمار جان باختگان مصريد تريجد

 

 

 ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۴مهر  ۱۷جمعه  - 2936383خبر:  ٔ  شناسه

 

 

  .نفر اعالم کردند ۲۸و  ۱۵۸ب يشمار هموطنان جان باخته خود در فاجعه منا را به ترت يو الجزائر يمصر يمنابع رسم

ن گزارش ها ياعالم کرد بر اساس آخر سرکنسول مصر در جده « يااللف عادل »وم، يال ياز روزنامه المصر به نقل مهر يخبرگزاربه گزارش 
 نفر اعالم شده است. ۸۰ن ينفر و شمار مفقود ۱۵۸حادثه منا  يان مصريشمار قربان

 د.ينفر رس ۲۸تعداد آنها به  در حادثه منا، يش شمار جان باختگان حجاج الجزائريز اعالم کرد با افزاير نيوزارت خارجه الجزا

گر از زائران، تعداد مفقودان يکر ديدو پ ييران، امروز اعالم کرد: با شناسايا ياسالم يارت جمهوريس سازمان حج و زيياست که ر ين در حاليا
 .دينفر رس 67فاجعه منا به  يرانيا

 ور منتقل شده استزائر به کش ۳۰۸کر يفاجعه منا، تاکنون پ يرانيجان باخته ا 464ان ياز م
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 ارت خبر داد؛يس سازمان حج و زيير

 افتينفر کاهش  ٦٧فاجعه منا به  يرانيتعداد مفقودان ا

 

 ۰۱:۳۵ - ۱۳۹۴مهر  ۱۷جمعه  - 2936225خبر:  ٔ  شناسه

 

  .دينفر رس 67فاجعه منا به  يرانيگر از زائران، تعداد مفقودان ايکر ديدو پ ييارت اعالم کرد:با شناسايسازمان حج و زس يير

ه از فاجعه تلخ نکه حدود دو هفتيت مفقودان فاجعه منا گفت: با توجه به اين وضعيدر خصوص آخر يد اوحدي، سعمهر يخبرگزاربه گزارش 
 .ما مشخص شده زمان بر خواهد بود يبودن آنان برا يرانيت ايکه هو يزانيپاک عز يکرهايت پيهو ييشناسا يعيگذرد بصورت طب يمنا م

ان امروز يم تا پايدواريجده و مکه ادامه دارد و ام يتفحص در سردخانه ها يت توسط گروه هايت زائران با جديهو ييافزود: شناسا يو
ران انجام خواهد شد، کار انتقال يگرفتن پرواز به ا يکه برا يرد و با هماهنگيران انتقال داده شود انجام گيد به ايزائر که با ۸۷ت يهو ييساشنا

 ن جان باختگان فردا به کشور منتقل شود.يکر ايم پيدواريانجام شود که ام يهن اسالميزان به مين عزيا

نفر  ۳۹۵جان باختگان انتقال داده شده به کشور به  يکرهايکر به کشور تعداد پيپ ۸۷ن يگفت: با انتقال ا ن خبريس سازمان حج با اعالم ايرئ
 رسد. يم

 يجمهور يق کنسولگريم که البته هم از طريزمان نداريزائر عز ۶۷از  يارت اظهار داشت: همچنان اطالع و اثر جامعيس سازمان حج و زيرئ
زان ين عزيت ايکسب اطالع از وضع يرا برا يريگيکار پ Tتفحص يارت در مکه گروه هايق ستاد حج و زيرران در جده و هم از طيا ياسالم

 خواهد شد. ين بزرگواران اطالع رسانيا ين موارد به مردم و خانواده هايافتن اطالعات ايدهند که در صورت  يادامه م

حج و  يارت و مرکز پزشکيم و اسناد و مدارک سازمان حج و زيداشته اران در جده يا يهم با کنسولگر يادامه داد: جلسات يمهندس اوحد
که دارند  يتيت و مسئوليريار آنان قرار داده شده که با توجه به مديحادثه در اخت و مجروحان ارت و اطالعات و آمار جان باختگان، مفقودانيز

 خواهد شد. يريگيپ يانشاءاهلل مباحث حقوق

شده  ييشناسا يکرهاياز پ يکي روز پنجشنبه خبر داد و گفت: يحادثه منا ط يرانيدو پبکر جان باختگان ا يياسادر ادامه از شن يد اوحديسع
 جزو مفقودان فاجعه منا اعالم شده بود. يشتر نام ويخبرنگار شبکه خبر است که پ ينيدرضا حسيدحميمتعلق به س

 .کشور منتقل شده است زائر به ۳۰۸کر يجان باخته فاجعه منا، تاکنون پ 464ان ياز م
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 حج يپزشک مرکز رئيس زبان از منا فاجعه يها ناگفته

 

  17/7/1394: ارسال خيتار 

 اين مصدومان و مجروجان به يامدادرسان يرو پيش موانع و منا فاجعه از يهاي ناگفته احمر، هالل جمعيت زيارت و حج يپزشک مرکز رئيس

 . کرد تشريح را حادثه

 حضور مدينه و مکه در که يايران زائران حاضر حال در: اظهارداشت خبر، پيشخوان برنامه در يمرعش يسيدعل دکتر مهر، يارخبرگز گزارش به

 .نداريم ها بيمارستان در يبستر بيمار خوشبختانه و برخوردارند کامل يجسم سالمت از دارند

 حادثه دو از ۹۴ تمتع حج زائران: کرد تصريح است، يعاد يسعود انعربست در حاضر يايران زائران شرايط حاضر حال در اينکه بيان با يو

 .هستند شوکه همچنان منا در داده رخ فاجعه همچنين و مسجدالحرام در جرثقيل سقوط

 کادر يتمام حادثه وقوع زمان در: گفت احمر، هالل جمعيت زيارت و حج يپزشک مرکز تيم حضور و منا فاجعه وقوع زمان خصوص در يمرعش

 که هم يتعداد و بيمار زائران همراه به پزشکان از يتعداد تنها و داشتند حضور منا در واقع احمر هالل بيمارستان در احمر هالل يشکپز

 مطلع حادثه اين وقوع از همکاران يتلفن تماس طريق از و داشتند حضور منا فاجعه وقوع کانون در آوردند يم يجا به را حج مناسک يبايست

 .شديم

 از يزياد تعداد اينکه و ياعزام تيم يتلفن تماس يط اما شد اعزام حادثه وقوع محل به يامداد تيم دقيقه، ۲ از کمتر فاصله در: داد دامها يو

 آب يمقدار همراه به نفر ۴۲ از متشکل يامداد و يپزشک تيم ۷ بالفاصله است، زياد بسيار مجروحان ميزان و اند مانده پا و دست زير افراد

 .شدند اعزام منا  به ييدنآشام

 دشوار را ها آن به يامدادرسان امکان بودن افتاده يکديگر يرو که يافراد تعداد احمر، هالل جمعيت زيارت و حج يپزشک مرکز رئيس گفته به

 .بود کرده

 کنترل فاجعه وقوع محل به يمنته يمسيرها يتمام تا شد باعث يسعود يامنيت ينيروها وجود يکوتاه زمان مدت در اينکه بيان با يمرعش

 به يامدادرسان اجازه يسعود ينيروها ينوع به و شود کند باختگان جان و مجروحان به يامدادرسان تا شد باعث ها کنترل اين: افزود شود،

 .دادند ينم را مجروحان

 يامداد و يپزشک ينيرو اعزام يبرا الزم ياهيهماهنگ و داشتم مداوم حضور منا در واقع احمر هالل بيمارستان در شخصه به: کرد تصريح يو

 .دادم يم انجام حادثه وقوع محل به را
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 با زيارت و حج سازمان ،يرهبر معظم مقام بعثه مسئوالن يهمکار اينکه بر تاکيد با احمر هالل جمعيت زيارت و حج يپزشک مرکز رئيس

 و ها يکارشکن واسطه به شده کشته يا و مجروح يايران زائران يسايشنا روند در کار يکند اما بود؛ خوب بسيار زيارت و حج يپزشک مرکز

 .داشت وجود يسعود ينيروها يسو از ها محدوديت ايجاد

 به يامدادرسان زمينه در  ها يسعود يجلوگير اگر: گفت و کرد اشاره مجروحان به يامدادرسان يبرا يسعود ينيروها يجلوگير به يمرعش

 بسيار زمان مدت گراد يسانت درجه ۴۰ از بيش يدما در که چرا شدند؛ ينم کشته منا فاجعه در زائران از يبسيار شايد نبود، مصدومان

 .بود شده ها آن يبيهوش باعث مفرط يتشنگ اين و بودن تشنه زائران يطوالن

 پس روز بامداد ۱:۰۰ ساعت رد اجساد آخرين و داشت ادامه يسعود دولت يسو از مجروحان به يرسيدگ امکان عدم متاسفانه: کرد بيان يو

 .شد يآور جمع حادثه از

 و بحران با مواجهه يبرا را يکاف و کامل آموزش يسعود ينيروها اينکه به اشاره با احمر هالل جمعيت زيارت و حج يپزشک مرکز رئيس

 يايران باختگان جان يشناساي يبرا يحت :داشتند،گفت برعهده را امنيت کنترل تنها صحنه در حاضر ينيروها و بودند نديده را يبحران شرايط

 .کردند ضبط  هم را ها دوربين يسعود ينيروها اما بودند، يعکاس حال در ما ينيروها

 پس احمر هالل جمعيت زيارت و حج يپزشک مرکز: افزود و کرد اشاره مجروحان انتقال يبرا احمر هالل يها آمبوالنس اعزام به ادامه در يو

 يبرا راه متاسفانه اما کرد؛ اعزام محل به مجروحان انتقال يبرا هم را ها آمبوالنس حادثه، وقوع اوليه دقايق همان در يمدادا يها تيم اعزام از

 هابيمارستان به ايران احمر هالل ينيروها توسط يايران غير و يايران مجروحان از تن ۵۰۰ تا ۴۰۰ حال اين با بود، کنترل تحت مرور و عبور

 .شدند منتقل

 يها بيمارستان به نيز مجروحان يمابق و شدند يبستر احمر هالل بيمارستان در منا فاجعه مجروحان از نفر ۱۱۰ اينکه بر تاکيد با يمرعش

 .شدند منتقل مکه در ايران احمر هالل بيمارستان و يسعود

 را مجروحان گنجايش منا يهابيمارستان: دش يادآور و کرد اشاره منا در موجود يسعود بيمارستان چهار يتختخواب ۴۰۰ ظرفيت به يو

 توانست يم تنها و نداشت وجود منا در بيماران به مطلوب خدمات ارائه امکان بنابراين نيستند، بحران تيم هم منا يپزشک يها تيم و نداشت

 .باشد زائران يسطح يها يبيمار يپاسخگو

 يکاف ظرفيت عدم و مجروحان زياد تعداد دليل به منا بيمارستان ۲ در احمر، هالل جمعيت زيارت و حج يپزشک مرکز رئيس گفته به

 .بودند خوابانده زمين کف را افراد يحت مجروحان، پذيرش يبرا بيمارستان

 نور زير ساعته چند ماندن: گفت شدند، تجميع ها سرخانه در يکديگر با شده کشته و زنده زائران شود يم گفته که پرسش اين به پاسخ در يو

 انتقال و يآور جمع مشغول که يسعود ينيروها و ميزد رقم را افراد يبيهوش مفرط، يتشنگ با و درجه ۴۰ از بيش يدما در خورشيد قيممست

 .کرد يم منتقل کانتينرها به شدگان کشته همراه به را نداشت يظاهر يحيات عالئم که را يفرد هر بودند، اجساد
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 که يزمان و شود يم کنترل دوربين با مسيرها يتمام: گفت جمرات، يرم انجام يبرا منا به يمنته يمسيرها يتمام کنترل به اشاره با يمرعش

 متاسفانه اما شود، انديشيده مسيرها يتمام کنترل يبرا الزم تدابير يبايست کنند، يم حرکت حج مناسک انجام يبرا حجاج از يعظيم خيل

 .زدند رقم را فاجعه اين وقوع مسير يک کردن محصور و مسدود با و ندادند انجام ياقدام هيچ زمينه اين در ها يسعود

 ظرفيت مکه يمرکز سردخانه: اظهارداشت نبود، يکاف جانباختگان پيکر از ينگهدار يبرا عربستان يا سردخانه امکانات اينکه بيان با يو

 .شدند يم ينگهدار کانتينرها داخل در اجساد يمابق و دارد را جسد ۹۰۰ ينگهدار

 که اول دسته بودند، دسته سه اجساد: گفت اجساد، يشناساي روند خصوص در احمر هالل جمعيت زيارت و حج يپزشک مرکز رئيس

 بند از فاجعه وقوع حين در يشناساي کارت که دوم دسته بود، آويزان گردنشان به ايران ياسالم يجمهور پرچم رنگ سه بند با يکارشناساي

 يشناساي کارت نه و بند نه که بودند يانهاي سوم دسته و داشت وجود يشناساي امکان آن يزو از که بود فرد گردن رد بند تنها و بود شده جدا

 .شدند يم يشناساي چهره يرو از يبايست و نداشتند همراه به

 بالفاصله اگر: کرد تصريح دادند، ينم ما به را اجساد يشناساي اجازه يسعود ينيروها نيز حادثه وقوع از پس روز چند تا اينکه بيان با يمرعش

 تسهيل يشناساي روند هم و شد يم انجام يبيشتر سرعت با کار هم شد، يم داده ما به يشناساي اجازه ها، سردخانه به اجساد انتقال از پس

 .شود يم مواجه يمشکالت با يشناساي روند و دهند يم حالت تغيير اجساد زمان گذشت از پس که چرا شد؛ يم

 .شد انجام يزياد بسيار دقت با اجساد يشناساي کار: داد دامها يو

 مکه، در يمکرر يجوها و جست آنها يافتن يبرا که داريم ديگر مفقود زائر ۶۹ زيارت و حج سازمان رئيس اعالم براساس ،يمرعش گفته به

 و است شده جو و جست دقت به شهر چهار ينا يها سردخانه يتمام و يخصوص يها بيمارستان يحت است، شده انجام طائف و عرفات جده،

 .داشت ادامه روز سه مکرر يجو و جست اين

 حضور همچنين و ها يسعود يهمکار در يرهبر معظم مقام قاطع پيام اينکه بر تاکيد با احمر هالل جمعيت زيارت و حج يپزشک مرکز رئيس

 در( خارجه امور وزارت يکنسول معاون يقشقاو حسن و احمر هالل تجمعي رئيس يضيائ دکتر وزيربهداشت، يهاشم دکتر)يايران نمايندگان

 عربستان در اجساد انتقال روند يعاد حالت در: کرد خاطرنشان بود، تاثيرگذار بسيار هاسردخانه درب يبازگشاي و يشناساي در تسريع روند

 ايران به اجساد انتقال و يشناساي يبرا الزم اقدامات اصلهبالف له معظم فرمايشات و قاطع پيام از پس اما برد يم زمان روز ۶ تا ۵ يسعود

 .شد فراهم
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 :يس دانشگاه علوم قضائيرئ

 ل شوديتشک يد علنيدادگاه حادثه منا با

 
 

 ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۴مهر  ۱۸شنبه  - 2937008خبر:  ٔ  شناسه

 

ن فاجعه يبه ا يدگيدادگاه رس يبرگزار يبرا يتواند آغازياب فاجعه منا ميقت يون حقيسيل کمينکه تشکيان ايبا ب يس دانشگاه علوم قضائيرئ
  .برگزار شود يد علنين دادگاه بايباشد، گفت: ا

 يفريت کيفاجعه منا با اشاره به مسئول يريگيپ يحقوق يراهکارها يدر نشست بررس يعت باقري، محمد جواد شرمهر يخبرگزاربه گزارش 
ا ين رخ داده است يل ازدحام زائريا فاجعه به دليست يشتر نيل آن سه حالت بيرخ داده است که دل ين حادثه گفت: اتفاقيدولت عربستان در ا

ن است که ين حال نکته مهم ايدرکار بوده است با ا يعمد يا به طور کليمسئوالن برگزار کننده حج رخ داده است  ياز سو يريو تقص قصور
 .دادگاه دارد ياز به برگزاريحادثه در هر سه حالت ن يبررس

شود گفت: بنا به هر  يريگيماجرا پ يبعاد حقوقل و ايد تشکين فاجعه بايبه ا يدگينکه دادگاه رسيد بر ايبا تاک يس دانشکده علوم قضائيرئ
ل الزحام وجود دارد حکم ين مفهوم که قتيبا ا يز عنوانيشود در فقه ن يدگيد رسين فاجعه اتفاق افتاده است به ابعاد مختلف آن بايکه ا يليدل
 .ز وجود دارديت نياز ازدحام جمع يکشته شدگان ناش يبرا

ن فاجعه اعالم يبه ا يدگيرس يرا برا يها دادگاهيست، گفت: اگر چه تاکنون سعودين يعربستان دولت شفافنکه دولت يان ايبا ب يعت باقريشر
ل دادگاه يکه مسئول تشک ين دولتياول يکند به طور کل ين فاجعه را بررسيل ايمشکالت و دال يل شده و علنيد تشکينکرده اند اما دادگاه با

 يو .به فاجعه منا است يدگيدادگاه رس يل برگزارين عربستان موظف به تشکيده است بنابراز بوياست که محل وقوع جرم ن ياست کشور
فتد عربستان ين ين اتفاقيار دادگاه قرار دهد اگر چنيموجود را در اخت ين هايکرده و دورب يد مدارک الزم را گرد آوريافزود: دولت مذکور با

صالح وجود يمراجع ذ يل دادگاه از سويتشک يبرا يحقوق ينکه راهکارهايدان با اشاره به ان حقوقيا .ا پاسخگو باشديدن يد به افکار عموميبا
 يکمک برا يا از سازمان ملل تقاضايو  ياسالم يها يتواند از سازمان همکار يست ميل دادگاه نيدارد گفت: اگر دولت عربستان قادر به تشک

 .دادگاه کند يبرگزار

ن ين رخ دادن اين حادثه نقش نداشته است و زائران در ايدر وقوع ا يچ عامل خاص خارجيثابت شود که ه يادامه داد: اگر حت يعت باقريشر
ه يتواند به قض يز مطرح باشد باز دادگاه ميبودن فاجعه ن ين علت وجود دارد اگر بحث عمديفاجعه مقصر بودند، باز هم حکم مربوط به ا

به ماجرا دانست و افزود:  يدگيل رسيتشک يبرا ين فاجعه را آغازياب ايقت يون حقيسيکم ليتشک يس دانشگاه علوم قضائيرئ .کند يدگيرس
 .انجام شود يين پاسخگويم که ايکن يد کاريبا يحقوق يق راهکارهايز از طريد پاسخگو باشد و ما نيعربستان طبق مقررات با
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 :فاجعه منا يبررس يران در عربستان در نشست حقوقير اسبق ايسف

 مياافتهيبر توطئه بودن فاجعه منا دست ن يمبن ياون به ادلهتاکن

 

 ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۴مهر  ۱۸شنبه  - 2936970خبر:  ٔ  شناسه

 

  .مياافتهيبوده است، دست ن ياز توطئه و اقدام عمد ينکه فاجعه منا ناشيبر ا يمبن ياران در عربستان گفت: ما تاکنون به ادلهير اسبق ايسف

فاجعه منا که صبح امروز در دانشکده حقوق و علوم  يريگيپ يحقوق يراهکارها يدر نشست بررس ينيدمحمد حسي، سخبرنگار مهربه گزارش 
م، اظهار ياافتهيبوده است، دست ن ينکه فاجعه منا عمديبر ا يمبن يانکه ما تاکنون به ادلهيان برگزار شد، با اشاره به ادانشگاه تهر ياسيس

دست  يان ادلهيم اما تاکنون به چنيابياز توطئه بوده است، دست  ينکه فاجعه منا ناشيبر ا يمبن يانده به ادلهيداشت: امکان دارد در آ
 م.ياافتهين

ار يبس يل مختلفيران و عربستان بعد از انقالب به دالين اي، افزود: رابطه دوجانبه بيران و عربستان بعد از انقالب اسالميا اشاره به روابط اب يو
 ده است.ييگرا يرگيبا به تين روابط تقريم که ايخاص شده است. امروز شاهد

در هرم  يراتييد تغي، احساس شد که بايداخل يکا و فشارهايالملل و فشار آمرنيط نظام بيران در عربستان گفت: با توجه به شراير اسبق ايسف
 رند.يه اول قرار گيدارند در ال يخاص يژگيها وييکايآمر يتر که برافتد تا نسل جوانيت عربستان اتفاق بيحاکم

ت يل داد، ادامه داد: اولويتشک ياژهيدثه منا ستاد وه حاينکه وزارت خارجه از ساعات اوليان ايبا ب وزارت خارجه ييقايآفر يمشاور معاون عرب
بار کاردار عربستان به وزارت  ۴دو هفته گذشته  يح کرد: طيتصر ينيحس م.يکن يريباختگان جلوگش تعداد جانين بود که از افزاياول ما ا

 نبود. ين احضارها، احضار عادين مسئله تاکنون سابقه نداشته است؛ البته ايخارجه احضار شد و ا

ن برشمرد و يباختگان و مجروحق جانياول فاجعه منا، عدم ارائه آمار دق يوزارت خارجه را در روزها يران در عربستان، نگرانير اسبق ايسف
 با اشاره به اقدامات وزارت خارجه در يمجموعه نظام در وزارت خارجه انجام شود.و يق برايدق يرسانم تا اطالعيخاطرنشان کرد: تالش کرد

 ها را مجبور به واکنش کرد.يبود و سعود ينيسنگ يغين فشار تبليادبود باز شد که ايمان دفتر يهاخانهح کرد: در تمام سفارتيفاجعه منا تصر
 م.يبود که وارد کرد ييجه فشارهاين نتيران را انتقال داده است و ايان ايان گفت: عربستان تاکنون تنها اجساد قربانيدر پا ينيحس
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 :زستانيقرق يشناسس پژوهشگاه اسالميير

 گر را گوش دهديد يشنهادات كشورهايعربستان پ

 

 

 ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۴مهر  ۱۸شنبه  - 2936377خبر:  ٔ  شناسه

 

تواند حج را يرد، ميگر كشورها را در نظر بگيران و ديشنهادات ايپ يزستان گفت: چنانچه عربستان سعوديقرق يشناسس پژوهشگاه اسالميير
  .به طور مشترک برگزار كند

ن كشور در خصوص اتفاقات رخ يا يهارا با رسانه يازستان، مصاحبهيقرق يشناسس پژوهشگاه اسالمييف، ريرزاباي، ممهر يخبرگزاربه گزارش 
برگزارکنندگان  يهايانگارل سهليبه دل ياديد كرد كه امسال افراد زيدر مصاحبه خود تأك يداده در مناسك حج امسال، انجام داده است. و

 ن قرار است:ين مصاحبه از اياند. متن احج، جان خود را از دست داده

 ست؟ يدر آن رخ داده است، چ كه ي*نظر شما درباره حج امسال و اتفاقات

اول حج،  ياز روزها يکيبه عنوان مکان مقدس مسلمانان جهان هزاران نفر چشم از جهان بستند. در  يام مبارک حج و در حرم امن الهيدر ا
شهرک زوار،  نين نفر مجروح شده بودند. همچنيد و چندينفر شه ۱۰۸مردم سقوط کرد که در اثر آن  يدر حال کار کردن بر رو يليجرثق

ن مقدس يکه در آن زم يين باليار بوده است. سوميز بسيا رفتند و تعداد مجروحان نين نفر از دنيز چنديشد که در اثر آن ن يسوزدچار آتش
کم و ازدحام طان در دره منا، مردم در اثر ترايبه ش ياندازد قربان در هنگام انجام سنگيد سعيسپتامبر مصادف با ع ۲۴خ ياتفاق افتاد، در تار

 جان خود را از دست دادند.

ز ين ينفر اعالم کرده است. عربستان سعود ۱۱۰۰ن آمار ينفر کشته اعالم شده بود. حزب حاکم پاکستان ا ۷۱۷ن حادثه يه از اياول يدر خبرها
ز از يران نيا ياسالم يپاکستان، جمهورر از ياند. به غهزار نفر کشته شده ۴ت، يکند؛ اما در واقعيشدگان را اعالم نمبه وضوح تعداد کشته

 يادين زيريکه زا يران به عنوان کشوريشدگان را اعالم کند. اح کشتهيز تعداد صحيگناه و نيمرگ زوار ب يعربستان خواسته است تا علت واقع
 ن امر اعالم کرده است.يانجام ا يراخود را ب يز آمادگيه نيحج مشارکت کند. ترک يشنهاد داده است تا در برگزاريکند، پيبه مکه اعزام م

ر خواهد ييحج را تغ يبرگزار يهانده برنامهيمسلمان اعالم کرد که در آ يشنهادات کشورهايضمن در نظر گرفتن پ يپادشاه عربستان سعود
ت ين وضعيبت به چنست که با حفظ سکوت نسيآن ن ين به معنياند؛ اما ادهيند يبيآس يزستانياز حجاج قرق يکيچ يداد. خوشبختانه ه

م تا از نظراتش ياخواسته يشناسس پژوهشگاه اسالمييف، ريرزابايک ميممدب يم. از آقايتوجه بمانيآن ب يهايحج و کمبودها و کاست يبرگزار
 م.يا شوينده جوياز آن در آ يريحج و امکان جلوگ يدولت عربستان در برگزار يهايانگاردر خصوص سهل

 است؟  يا مطابق احکام اسالميح بوده و آيج تا چه اندازه درست و صحح يهار برنامهيي*تغ
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حج، استقبال از زوار، اسکان  يط برگزارير دهد؟ مثاًل شراييخواهد تغيرا و چگونه م يزيد مشخص کند که چه چيبا يابتدا عربستان سعود
طواف دور کعبه و  يست. مسلمانان برايچ وجه مجاز نيحج به ه ر اعماليير داد؛ اما تغييتوان تغيد از اماکن مقدس را ميدادن آنها و بازد

 کنند. يرا ط ير طوالنيد مسيطان بايبه ش ياندازسنگ

 است؟  ين مسأله تا چه حد قانونيزاها را کاهش دهد؟ ايتوانند تعداد ويا کشوربرگزار کننده حج مي*آ

ک سال يمثال  يز هست. برايزستان نيان آنها قرقيدا کرده است. در ميپکاهش  يصادر شده به زوار خارج يزاهاير تعداد وياخ يهادر سال
ن امر مورد يدا کرده است. البته هر چند که ايزا کاهش پيهزار و ۴ن تعداد به يزا بوده است. اکنون ايهزار و ۶زستان در حج يش سهم قرقيپ

ست و ين يکي، کشور دموکراتيو سو حرکت کنند. عربستان سعودن سمت ياند که به ام گرفتهيست؛ اما مقامات عربستان تصميت زوار نيرضا
 کند.يخودش اتخاذ م يرا با نظر شخص يميهرگونه تصم

 کرد؟  يريشگيتوان تعداد تلفات را به حداقل رساند و از آن پي*چگونه م

د با مشورت کارشناسان يله حج را بام. مسأينداشته باش يباشد تا مانند امسال تلفات جان يحج در سطح عال يط برگزارياست شرا يضرور
ام و انتخاب کرد. بنده خود در گذشته به مکه مشرف شده يحلدند حل كرده و راهيک ديها و نواقص مکه را از نزديکه کاست يالمللنيب

ها با سرقت و ابانيشود. در خيه فراهم نميط اوليشرا يا حتيرش و يط پذياز زوار شرا ياريبس يام. برارا با چشم خود شاهد بوده ييهايکاست
ح به مردم داده يصح يهاييرسند. اطالعات و راهنماينم يبه مکان مقدس به خوب يمنته يريم. مقامات شهر به مسيشويمواجه م يدزد

 حاکم است. ينظميشود. همه جا هرج و مرج و بينم

ر ييرفع نواقص از جمله تغ يبرا يوش فرا دهد و هر سال تالشمسلمان گ يگر کشورهايشنهادات ديبه افکار و پ يچنانچه عربستان سعود
شدگان و كند، قطعًا تعداد کشته يط بهداشتيت شرايها، رعاابانيها، نظافت کوچه و خر پلکانيمس يرها، آزادسازيرها، نظارت بر مسيمس

تواند حج را به طور يرد، ميه را در نظر بگيو ترک ران، پاکستانيشنهادات ايپ يتر خواهد شد. چنانچه عربستان سعودمجروحان به مراتب کم
 مشترک برگزار كند.

 ر خواهد گذاشت؟ ينده تأثيدر سال آ يزين امر در تعداد زوار قرقيا ايدر مکه کشته شدند. آ يادي*امسال تعداد ز

ت يت ادا کنند. مسلمانان به حج اهميخلوص ن ضه خود را بايرد که قصد دارند فريرا بگ يافراد يتواند جلوين بالها نمين دارم که ايقير. يخ
 گردانند.يبر نم يچ وقت از حج رويه يدهند و خواهند داد. زوار واقعيار ميبس

اند. به گزارش اداره دهيب ندين سفر آسيچ کدام از آنها در ايزستان به سفر حج مشرف شدند. خوشبختانه هينفر از قرق ۶۸۵هزار و  ۳امسال 
 ن سفر جان باختند.يگر در ايل ديبنا بر دال يزي، دو تن از زوار قرقزستانيات قرقيمفت

 

  



 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   324

 

 

 :به مهر خبر داد ياوحد

 ديک سردخانه جدي يباخته تا فردا/جستجونفر از زائران جان ۸۷انتقال 

 

 

 ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۴مهر  ۱۸شنبه  - 2937107خبر:  ٔ  ناسهش

 
م تا فردا يدواريم که اميشده هست يينفر از زائران شناسا ۸۷انتقال  يبرا يفات قانونيارت گفت: در حال انجام تشريس سازمان حج و زيرئ

  .ات انتقال آنها انجام شوديعمل

باخته و مفقود در حادثه منا، افزود: در حال حاضر زائران جان ييت شناساين وضعيدر مورد آخر خبرنگار مهردر گفتگو با  يد اوحديسع
 م.يانکرده ييرا شناسا يدينفر است و فرد جد ۶۷ن يهمچنان آمار مفقود

مختلف  يکر از کشورهايپ ۱۰۰ن سردخانه يدر ا در جده خبر داد و گفت: يگريبه سردخانه د يجاد دسترسيارت از ايس سازمان حج و زيرئ 
 .م کرديجان باختگان حادثه منا به آنجا مراجعه خواه ييشناسا يبرا قرار دارد که

 .اندن سردخانه منتقل کردهيد را به ايزائر جد ۱۰۰گفت:  يو

سخت شده است، گفت: تمام  ياز حادثه منا کم ين با توجه به گذشت مدت زمان طوالنيمفقود يينکه شناسايد بر ايبا تاک ياوحد
به ما  ييشناسا يها برايسعود ياز سو يمانده بود که آن هم به تازگ يک سردخانه باقيشده بودند و فقط  يمکه و جده بررس يهاسردخانه

 اجازه داده شده است.

ن زائران را به يم ايم تا فردا بتوانيکنيم يباخته حادثه منا در حال انجام است، گفت: سعزائر جان ۸۷ات انتقال ينکه عمليد بر ايبا تاک يو
 ها نداشته است.يسعود يبه کارشکن يکرد و ربط يکار را طوالن ياست که کم يفات قانونين تشريم و ايکشور انتقال ده

 يرانيم زائر ايدواريام اند، افزود:دفن شده يمقامات سعود يباخته از سونفر از زائران جان ۱۴۰۰نکه يارت با اشاره به ايس سازمان حج و زيرئ
 ن آنها نباشد.يدر ب
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 ر بهداشت عنوان کرد؛يوز

 ميستيدر عربستان مطمئن ن يرانيهنوز از دفن جانباختگان ا

 

 ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۴مهر  ۱۹کشنبه ي - 2938173خبر:  ٔ  سهشنا

ن يدفن ا ين بهتر است بستگان آنها براير نباشد، بنابراياز جانباختگان فاجعه منا امکان پذ يکر برخيممکن است انتقال پ :ر بهداشت گفتيوز

  .ق شونديتشو يزان در حرم امن الهيعز

با اشاره به حادثه منا  يهمدان يت اهلل نوريدار با آيکشنبه در ديدر ادامه سفر به قم، ظهر  يد حسن هاشمي، دکتر سمهر يخبرگزاربه گزارش 
ام يگر در ايد يل در عربستان است، از سويام تعطين ايد قربان مهم تريسابقه بود، گفت: ع ينکه اتفاقات رخ داده در حج امسال بيان ايو با ب
ده و جان باخته يب ديبه امور حجاج آس يدگيرس يران و عربستان براين ايب يدهند لذا ارتباط منظم يل نميرا تحو يچ جنازه ايز هين قيتشر

 .صورت گرفت  يو عربستان يرانيان مقامات ايم يي، مالقات هايشات مقام معظم رهبريز فرمايانجام شده و ن يها يريگيوجود نداشت. اما با پ

کر يد پيده بايروز حادثه به غروب نرس ين بود که حتيبر ا يد مقامات سعودياست، گفت: تاک ياسير سينکه حوزه سالمت غيد بر ايبا تاک يو
 .ت خانواده ها وجود داشته باشديد رضاين است اما بايم اعتقاد ما بر هميز در پاسخ گفتيحجاج فوت شده دفن شوند که ما ن

ان مقامات دو يم ين صحبت هايم، عنوان کرد: بعد از ايستيدر عربستان مطمئن ن يرانيز از دفن جانباختگان انکه هنويا ر بهداشت با اشاره يوز
با اشاره به تماس هر روزه با وزارت بهداشت عربستان، عنوان  يهاشم .در عربستان دفن نخواهد شد يرانيچ ايم هييگو ينان ميکشور با اطم

 يزان در حرم امن الهين عزيدفن ا ين بهتر است بستگان جانباختگان براير نباشد. بنابرايامکان پذکر ياز پ يممکن است انتقال برخ :کرد
 .ق شونديتشو

هوا، باال بودن سن حجاج  ياستقبال گسترده از مراسم حج، گرما :مراجع عظام در مراسم حج عنوان کرد يد بر راهگشا بودن فتواهايبا تاک يو
 يصدور فتواها کند. در صورت توافق علما،  ياعمال حج فراهم م يرا برا يدشوار يطيها شرا يدن سعودنکر  يو همکار يو استطاعت جسم

 .بات اعمال در منا راهگشا استيب و ترتيبات اعمال در منا و گرفتن نايترت يبرا

م داشت، ين دست خواهياز ا يحوادثز ينده نيابد در حج سال ها آين صورت ادامه يها بد يت سعوديرين که اگر مديان اير بهداشت با بيوز

از دست ما خارج و  ييت خواهند داشت. اما بخش هايريد نظر در نحوه اداره و مدي، تجدينظارت ينان دارم دولت و دستگاه هايان کرد: اطميب
 .ط سهل تر طواف کننديجاد کرد تا حجاج در شرايا يتوان فرصت يم ميکن يدر دست علماست، تصور م
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 :تر بهداشيوز

 آل سعود گران تمام شد يحادثه منا برا

 

 

 ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۴مهر  ۱۹کشنبه ي - 2937873خبر:  ٔ  شناسه

 

ت يوضع يريگيپ يات سفرش به عربستان براياز جزئ ي، گزارشيگانيگلپا يت اهلل صافيدار با آيبه عربستان در د ياعزام يرانيئت ايسرپرست ه

  .، ارائه داديرانيزائران ا

 يد برايصدور رواد يضمن ارائه گزارش از سفر خود به عربستان و با اشاره به روند طوالن يد حسن هاشمي، دکتر سمهر يخبرگزاربه گزارش 
کر جانباختگان به کشور ين و انتقال پيحادثه منا انتقال مجروح يم تا جهت بررسيتان گفت: ما از دولت عربستان تقاضا کردسفرش به عربس

 .ديد چهار روز طول کشيصدور رواد يران به عربستان بروند اما متاسفانه با تعلل مقامات عربستانياز طرف دولت ا يندگانينما

 يکرهايم قرار شد همه پيکه با مقامات مختلف عربستان داشت يح کرد: در سه مالقاتيتصر يامات عربستانخود با مق يزنيبا اشاره به را يو
 .آنها عالقه مند به دفن آنها در مکه بودند، به کشور منتقل نشد يهاکه خانواده يکر حجاجيجانباختگان به کشور منتقل شود البته پ

نده به کشور منتقل يآ يروزها يز طيشده ن ييه حجاج شناسايکر بقيبه کشور منتقل شده و پ کرهاياز پ يارير بهداشت افزود: تاکنون بسيوز
 .شوديم

 ين حادثه برايدند، خاطرنشان کرد: ايب را دين آسيشتريب يرانينکه حجاج ايد بر ايبا اشاره به ابعاد متاثر کننده فاجعه منا و با تاک يهاشم
 .دعربستان و مقامات آل سعود گران تمام ش

نده قطعا يآ يون زائر برگزار شد و در سال هايليم ۲ح کرد: حج امسال با ياز حج تمتع تصر يرانيش زائران ايبا اشاره به استقبال رو به افزا يو
 .شوديبرگزار م يشتريبا تعداد ب

د يشد يگفت: با توجه به گرما بهتر مراسم حج يبرگزار يبه عربستان با اشاره به ضرورت کمک علما برا ياعزام يرانيئت ايسرپرست ه
ن يت در موقع طواف و همچنيمواقع ازدحام جمع يانجام اعمال را ندارند و در برخ ياز افراد استطاعت جسم ياريعربستان در مراسم حج، بس

 .کند يجاد ميرا ا ياقامه نماز مشکالت

د يشان از طبقه سوم سازه جديا يگفت: طبق فتوانقل کرد و  يت اهلل فاضل لنکرانياز حضرت آ ينه خاطره اين زميدر هم يهاشم
 .ار کمک کرده استين فتوا به حجاج بسيتوان طواف کرد که ايمسجدالحرام هم م
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 يبرا يداد فاجعه بزرگين روياز حجاج اظهار کردند: ا ياديبا اشاره به فاجعه منا و جانباختن تعداد ز يز در سخنانين يگانيگلپا يت اهلل صافيآ
 .ديشياند يچاره ا ين حوادثياز چن يريشگيپ يد برايود و بامسلمانان ب

ن يگر چنيداشته باشند تا د يقيدق يزيدر خصوص حج برنامه ر ياسالم يگر کشورهايکردند که مسئوالن عربستان و د يدواريشان ابراز اميا
 . در مراسم حج تکرار نشود يحوادث

 ين باره افراد در مراسم حج ادامه دادند: بهتر است از حضور مکرر در مراسم حج خودداريدد بر عدم حضور چنيبا تاک يگانيگلپا يت اهلل صافيآ
 .دهند ين مسئله را مورد توجه قرار ميامام عصر)عج( ظهور کنند ا يت است که وقتين خصوص روايکنند و در ا

دانستند و  ين مراسم را ضروريا يدر برگزار يشرعمسئوالن برگزار کننده حج و توجه به دستورات  يح از سويت صحيريد، مدين مرجع تقليا
 .ميت الزم را داشته باشيرين خصوص مديد در ايز بايار تلخ و ناگوار بود و ما نين حادثه بسيافزودند: ا

ده و با يد به وحدت نظر رسيمراسم حج با يدر خصوص برگزار ياسالم ير بهداشت، گفتند: کشورهايوز يق برايتوف يشان ضمن آرزويا
 .شتر کنندي، ارتباطات خود را بيهماهنگ
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 :زستانيقرق ينيکارشناس د

 توجه مانديحج ب يدر برگزار يعربستان سعود يانگارد نسبت به سهلينبا
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دانست و گفت:  ينديت ناخوشايجهان اسالم وضع يزستان حادثه منا را برايقرق« سياست» يم اف، در مصاحبه با خبرگزاريرزاحليک ميقنات ب

  .توجه مانديحج ب يدر برگزار يعربستان سعود يانگارد نسبت به سهلينبا

 يط الزم برايا كردن تمام شرايكوتاه خود گفته است: هر سال مه ين مصاحبه خبريم اف، در ايرزاحليک مي، قنات بمهر يخبرگزاربه گزارش 
جده و  يبه شهرها ينيا زميو  يير هوايکه از مس يرش مسافرانيرسد. از پذيبه نظر م يار کار سختيک زمان، بسيها نفر آن هم در ونيليم

مانند   ارت از اماکن مقدسيه و اسکانشان، زيت، تغذيشان به کشورشان، امنيتا برگشت ا يد، از لحظه ورود به خاک عربستان سعودنيآيمکه م
ها و  يل در حج امسال کاستين دلياست. به هم يبه عهده مقامات عربستان سعود يل جانبيمسا ينه و هماهنگيکعبه، مزدلفه، عرفات، مد

 است.ده شده يد يادينواقص ز

ه و يمثل ترک ييتوان مثال زد. الزم است عربستان از کمک کشورهايکعبه را م يحجاج و بازساز يبرا يکاف ييربنايه امکانات زيضرورت ته
كه  يرا عربستان سعوديمند شود. اما عربستان ممکن است از آن صرف نظر كند؛ زحج مشارکت کنند بهره يدارند در برگزار يران که آمادگيا

 اسالم برسد. يايدر دن يک به هژمونيتيکند در حوزه ژئوپليداند، تالش مين و حافظ دو مسجد مقدس در جهان اسالم ميرا امخود 

 يريگشينده رخ دهند، پيکه ممکن است در آ ين تلفاتيگرفته باشد و از چن ين فاجعه درس عبرتيم که دولت عربستان از ايدوار هستيام
 منتشر كند كه البته انجام نشد. ياهيانيب يادث ناگوار جا داشت که پادشاه عربستان سعودن حوين پس از ايكند. همچن

اند تا حج شنهاد دادهيه پيران و ترکيمجزا، اعالم كرد كه ا يزستان در خبرين دوست نظراف، خبرنگار مستقل قرقين خبر، همچنيبنا بر اعالم ا
 را به طور مشترک برگزار كنند.

د قربان يد سعيسپتامبر مصادف با ع ۲۴خ يبه همراه داشت. در تار ياديز يام حج افتاد که تلفات جانيسه اتفاق ناگوار در انوشت: امسال  يو
دن خبر فوت يرو شنيار، جان خود را از دست دادند. پيطان در دره منا، مردم در اثر تراکم و ازدحام بسيبه ش ياندازدر هنگام انجام سنگ

ن يحج مشارکت كنند. از جمله ا يشنهاد کردند در برگزاريخود را اعالم کرده و پ يتيناه، مقامات چند کشور نارضاگين هزار نفر بيچند
ن به بعد يحج گفت که از ا يبرگزار يرفتن کمبودهايز با پذين ياند. پادشاه عربستان سعودگر کشورها بودهيه، پاکستان و ديران، ترکيکشورها ا

را پادشاه عربستان يخواهد بود؛ ز يراتييرات چه تغيين تغيست که ايحج انجام خواهند داد. اما مشخص ن ياربرگز يدر چگونگ يراتييتغ
ه ينمونه، نشر ين خصوص دارند. برايدر ا يمتفاوت يهادگاهيجهان نظرات و د يگروه يهان باره نداده است. رسانهيدر ا ياطالعات مشخص
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Foreign Policy  نگونه شعارها يد. ايآين کشور برنمين کار از دست ايست و ايحج در مکه ن يسته برگزاريشا يودعربستان سع»سد: ينويم
در دره منا  يرانيران دارد؛ اما امسال چند صد نفر از حجاج اين سهم زوار مکه را ايترشيشود. بيده ميز در تظاهرات هزاران نفره تهران شنين

شرکت در  يران به سفر خود به سازمان ملل متحد برايس جمهور ايي، ريار باعث شد حسن روحانن حادثه ناگويجان خود را از دست دادند. ا
اعالم  يعموم يبه خاک سپرده خواهند شد و در آن کشور عزا يرانيا يان داده در اسرع وقت به کشورش بازگردد. شهدايآن پا يمجمع عموم

 «شده است.

 ح بدهند.ين حادثه را توضيا يكرده، خواست تا مقامات کشورها علت علم يدثه را بررسحا يهاز علتين  New York Timesه مشهور ينشر

جاد کنند همه وحشت يا ييسر و صدا يان مردم اگر عده کميا بمباران، در مي يسوزل، آتشيدر هنگام زلزله، س»هم گفت:  يو آزاديراد
ک ياز طرف  ياين شلوغيترشناسند، اگر کوچکين کشور و شهر را نمب که آيون نفر غريليک روز دو ميکنند. در مکه هم در يم يترشيب

 «شود.يجاد شود، به حادثه ناگوار منجر مينفر ا

نفر جمع شوند،  ۲۰ک متر مربع، يخود ثابت کرده است که اگر در  يهايشناس و استاد دانشگاه روتگرس، در بررسکالرک، جامعه يل
نشان داده است که  يدانشمندان هند يهاليرند. تحليگيشود و اضطراب ميدار ميب يشخص يزه خوددفاعيشود و غريشان تنگ منفس

 شوند.يکشته م ينيد يهاارتيتر افراد جهان در اثر ازدحام مردم در هنگام زشيب

هزار نفر به  ۳۰قط ف ۱۹۳۰ يهاد که در ساليگويخچه حج ميضمن پرداختن به تار  Washington Postگر روزنامه ليشان ضرور، تحليا
ت يت آن کفايريمد ياندر کاران حج هستند، براهزار نفر که از دست ۱۰۰ده و يون نفر رسيلين آمار به سه ميرفتند که اکنون ايمکه م

 کند.ينم

 «اندازد.يم ييقاير را به گردن حجاج آفريرد و تقصين حادثه را به عهده بگيت اينخواست مسئول يعربستان سعود»سد: ينويشان ضرور ميا

ن مسأله حساس شده يران نسبت به ايرند. ايحج را به عهده خود بگ يف برگزارياند تا وظان اتفاق خواستهيگر در واکنش به ايد يکشورها
 ه اشاره کرده است.يحج به ترک يامور برگزار يتر خود به واگذارييز در توياست و شهردار آنکار ن

حجاج  يتواند برايط الزم را نميکند؛ اما امکانات و شرايحج را تقبل م يبرگزار يهانهيهمه ساله هز يعودن حال هر چند که عربستان سيبا ا
کمک و مشارکت در  يگر کشورها را برايران و ديا يشنهادات و آمادگيد پين عربستان بايم. بنابرايادهيتر دشيا كند که شواهد تلخ آن را پيمه

 ها و نواقص را رفع کند. يتواند کاست يشتر مسلمانان جهان شده ميب ير موجب وحدت، دوستن اميرا ايرد؛ زين امر بپذيا
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 :منيانقالب  يعال يس شورايب رئينا

 دهديران/ عربستان به اروپا حق السکوت مياهداف سفر به ا

 

 ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۴مهر  ۱۹کشنبه ي - 2937493خبر:  ٔ  شناسه

 

 يمردم و گروه ها يرش طرح سازمان ملل از سويمن گفت: پس از پذيابعاد مختلف جنگ  يمن ضمن بررسيانقالب  يعال يس شورايب رئينا

  .ادامه جنگ وجود ندارد يبرا يهيچ توجي، هيمني

، با خبرنگار مهررا به تهران سفر کرده است، درگفتگو با يکه اخ يمنيئت يس هييمن و ري يانقالب يعال يس شوراييب رينا« ف القانصينا»
سال ح کرد: ما با اريمن اشاره و تصريون يانقالب يرش طرح سازمان ملل از سويمن به مسئله پذيون يو برحق بودن انقالب يد بر صلح طلبيتاک

م، ين جنگ هستيان ايم که خواستار پاييم و بگويت خود را به جهان نشان دهيم که حسن نيآن بود  ير کل سازمان ملل در پينامه به دب
ته يدر کم يندگان مردميو نما يانقالب يروهايرش نيسازمان ملل که محصول مذاکرات ژنو و مسقط است مورد پذ يتوافق نامه هفت ماده ا

من در تالش است تا يات خود در يرش آن سرباز زده است و با تداوم جناياست که طرف مقابل از پذ ين در حاليمن است و ايانقالب  يعال
 .من را ناکام بگذارديبحران  يبرا ياسيس ياتخاذ راهکار يهرگونه تالش برا

کرد. ما  يرش آن شانه خاليم اما عربستان از پذيکرد رش طرح سازمان ملل، اعالميخود را در پذ ين نامه موضع رسميافزود: ما با ارسال ا يو
رش يمن عمل کند و پس از پذينه توقف جنگ يت خود در زميد به مسئولين نهاد بايت متوجه سازمان ملل باشد و اين مسئوليم ايخواه يم

 يسازمان ملل و پنج عضو دائم شورا ادامه جنگ وجود ندارد و امروز يبرا يهيچ توجي، هيمني يمردم و گروه ها يطرح سازمان ملل از سو
 ن تجاوز عمل کنند.يت خود در برابر ايد به مسئوليم که باييگو يت را مخاطب قرار داده و به آنها ميامن

ت خود در خصوص توقف تجاوز به يبه مسئول  ديبا  ن نهاديمن است و ايدر  ياسيس يدر حال حاضر سازمان ملل سکان دار روند اتخاذ راهکار
 ن کشور عمل کنديو رفع محاصره امن ي

ت خود در خصوص يد به مسئولين نهاد بايمن است و ايدر  ياسيس يالقانص افزود: در حال حاضر سازمان ملل سکان دار روند اتخاذ راهکار
داده است؛ چنانکه  ر قراريتحت تاث يمن را به طور کليمردم  يکه زندگ ين کشور عمل کند، محاصره ايمن و رفع محاصره ايتوقف تجاوز به 

 دارند. ييد به مواد غذاياز شدي، نيمنيون يليم ۲۱

م که مجالس يانه هستند، چنانکه شاهد آن هستين حمالت وحشيو مردم، گروه هدف ا ي، آثار باستانيشهر يرساخت هايد کرد: زيتأک يو
تواند از  يرد نميگ يمن صورت ميمردم  ياز سو يکه تحرکگر، هرکجا يو بازارها به کرات مورد بمباران قرار گرفته است، به عبارت د يعروس

 من دور بماند.ير رس بمباران متجاوزان در يت
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ن جنگ شده و يار احمقانه وارد ايمن گفت: متاسفانه امارات بسيمن درخصوص نقش امارات در تجاوز به يانقالب  يعال يس شورايينائب ر
من از همه توان خود استفاده کرده و ما شاهد حضور ارتش و يشود. امارات در تجاوز به  يمن محسوب ميتجاوز به  يگران اصلياز باز يکي

مأرب و به دست ارتش و   در يشاهزاده امارات« راشد بن محمد آل مکتوم»م؛ چنانکه يمن هستيدر تجاوز به  يامارات يشاهزاده ها يحت
بر اثر سکته  ينطور القاء کنند که وين مطلب تالش کردند ايذاشتن بر اها ضمن سرپوش گ يد اما اماراتيمن به هالکت رسي يمردم يروهاين

ن موضوع را اثبات يم که ايدار يمني يروهايبه دست ن يدن وياز ثبت واقعه به هالکت رس ييدئويو يريکه ما تصو يمرده است، در حال يقلب
 کند. يم

را  ينيکنم که امارات شکست سنگ يد ميز اشاره کنم و تاکين و عدن نيابدر صافر،  مفتضحانه دشمن  يد به شکست هايافزود: در ادامه با يو
ن شکل، مردم و يتر ير انسانين و غيتر ير اخالقيزد و به غير يمن بمب مين وجود شبانه روز بر سر مردم يدر عدن متحمل شده است اما با ا

 دهد. يمن را مورد هدف قرار ميان ير نظاميغ

ست يمن چيت از حقوق بشر را دارند، در جنگ يه حمايکه داع يياروپا يال که نقش و موضع غرب و کشورهان سؤيالقانص در پاسخ به ا 
کنند و لذا تنها به دنبال تحقق منافع خود هستند. آنها به دنبال فروش  يرا کسب م ين جنگ منافعياز ا يياروپا يگفت: غرب و کشورها

که آنها  يشود. در واقع نقش يدشان ميق فروش سالح به عربستان، عاياز طر يسرشار ن جنگ سوديحات خود به عربستان هستند در ايتسل
ز پول عربستان همه آنها يمواقع ن يکنند و در بعض يت مين تجاوز حمايقت از اياست. آنها در حق يمنف يکنند، نقش يفا ميمن ايدر تجاوز به 

 دهد. يتوان گفت عربستان به آنها حق السکوت م يد، در واقع مکن يمن مين کشور در يات ايرا وادار به سکوت در مقابل جنا

از سکوت  يياروپا يشود و کشورها يتمام م ين پول ها روزيم که اييگو يا ميح کرد: ما به همه دنيمن تصريانقالب  يعال يس شورايينائب ر
ت يمورد سرزنش قرار خواهند داد چرا که به مسئولنده آنها را يآ يمان خواهند شد و نسل هايمن پشيدر  يات ضد بشريخود در خصوص جنا

ت از تحقق يک کشور و عدم حمايدر  يم مداخله خارجيو تحر ين المللين بين تجاوز عمل نکرده و درخصوص نقض قوانيخود در قبال ا
 جهان سوم سکوت کردند. يدر کشورها يدموکراس

ح يمن به عدن اشاره و تصري ير مستعفيو نخست وز يس جمهوريير« بحاحخالد »و « يعبد ربه منصور هاد» يشيدر ادامه به سفر نما يو
ن دو در عدن يکا رفت. در واقع حضور ايبالفاصله به آمر ين سفر ويبود چنانکه بعد از ا يغاتيو تبل يشيک سفر نمايبه عدن  يکرد: سفر هاد

 من حضور ندارند.يو بحاح هم اکنون در  ياورد. هادينتوانست دوام ب

است که ارتش و  ين در حاليالقاعده و داعش صورت گرفت و ا يبانيت و پشتيد کرد: ورود عربستان و امارات به عدن با حمايتاک القانص
 به آن ها وارد کردند. يمن ضربات کوبنده اي يمردم يروهاين

مدت  يطوالن ين جنگ راهبرديبرد ما در ان کشور گفت: راهيمن در مقابله با متجاوزان ايون يدرخصوص راهبرد انقالب يدر پاسخ به سؤال يو
را در  يم ضربات کوبنده ايم. توانستيبه دشمن وارد کن ينير کرده و ضربات سهمگيژه دشمن را غافلگيو يات هايم در عملياست؛ ما توانست

ما  ييز نشان دهنده توانايم. مورد هدف قرار دادن ناو دشمن در باب المندب ني)در عربستان( به دشمن وارد کن« طيس مشيخم»و « صافر»
 مقابله با متجاوزان بود. يبرا

م و همه ناوها را در يم که دشمن را به خاک و خون بکشانيآن را دار ييمن گفت: ما توانايدر ادامه ضمن مورد خطاب قرار دادن متجاوزان  يو
 د.يباش در منطقه باب المندب داشته يچ تحرکيم داد هيم و اجازه نخواهيباب المندب غرق کن
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د يکن ين کشور دوريد و از جنگ و تجاوز در ايها بسپار يمنيمن را به خود يمن خطاب به متجاوزان افزود: يانقالب  يعال يس شوراييب رينا
 رد.يگ يت دامن خودتان را ميکه آتش آن در نها

ک ي ياست. درواقع هاد يشيک نقش نماي يمن چه خواهد بود گفت: نقش هادينده يدر آ ين سوال که نقش هاديالقانص در پاسخ به ا
 يبرا يبه عنوان چراغ سبز يک مهره سوخته است. عربستان از وي يدانند که و يدر دستان عربستان است و همه م يمه شب بازيعروسک خ
 کند. يمن استفاده ميات خود در يتداوم جنا

قرار دارند و از ارتش و  ک صف ين تجاوز در يمقابله با ا من درين جنگ گفت: مردم يمن درخصوص ايدگاه مردم ين درخصوص ديهمچن يو
مان مطلق و يت مردم و ايتوان گفت اگر حما يکنند به جرأت م يت ميکه در حال مقابله با تجاوز عربستان هستند حما يمردم يته هايکم
 م.يشد يمن مير به در امر مقابله با تجاو يده اين تجاوز نبود ما دچار مشکالت عديآنها در برابر ا يداريپا

 من حضور ندارنديو بحاح هم اکنون در  يهاد

که  يم، تجاوزيستاده اين تجاوز اين تجاوز قرار گرفته اند. اما ما با تمام توان خود در مقابل ايمن مورد هدف ايالقانص افزود: همه مردم 
من يه يکا، فرانسه در حمالت خود عليس، آمريهمچون انگلمختلف  يياز کشورها يحاتيرا در پشت سر خود دارد و تسل يبزرگ يزرادخانه ها

 دهند. ير مييرا تغ يدانيمان راسخ خود وارد کارزار شده اند و معادالت ميمن با مقاومت و ايبه کار گرفته است؛ اما مردم 

سه هدف بود؛ اول ،شکستن  ياومان صورت گرفت و حيدوست و هم پ يمتعدد ما به کشورها يسفرها يران در راستايافزود: سفر ما به ا يو
من. دوم، يشمار خود در يات بيگسترده دشمن در پنهان کردن جنا يکه دشمن آن را به وجود آورده و ناکام گذاشتن تالش ها يوار رسانه ايد

کنند.  يت ميحما يم که از صلح و اصول انسانيهست ييکشورها يم خواستار همراهين که نشان دهيبا دولت ها، و ا ياسيانجام مذاکرات س
ن يت خود در قبال ايد به مسئوليکند و همه با يد ميا را تهديسم همه دنيم که تروريد کنيم و تاکيسم را گوشزد کنينکه خطر تروريسوم ا

 د عمل کنند.يتهد

ن ياز شر ا ي به زودکرد و گفت که انشاءاهلل يقدردان  منيت از مظلوم و مردم يران به خاطر حمايا ياسالم ياز مردم و دولت جمهور يو
 م شد.يرفته اند، خالص خواهيدر قبال حادثه منا نپذ يتيچ مسئوليت را هدف گرفته اند ،همانگونه که هيخاندان )آل سعود( که انسان

ن يتگان اران به خاطر جان باخيبرجا گذاشت و من به همه مردم ا يبزرگ بود که هزاران قربان يان افزود: حادثه منا فاجعه ايالقانص در پا
 م.يگو يت ميحادثه تسل

 

 گفتگو: فاطمه درخشان

 

  



 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   334

 

 

 ارت عنوان کرد؛يس سازمان حج و زيرئ

 جده و مکه ي/جستجو در سردخانه هايرانيزائر ا ۶۵سرنوشت نامعلوم 

 

 

 ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۴مهر  ۱۹کشنبه ي - 2937622خبر:  ٔ  شناسه

 

گر يزائر د ۶۵م اما همچنان از سرنوشت يل گرفتيحادثه منا را تحو يرانيجانباخته ا ۳۷۷ يکرهايارت، گفت: تا کنون پيس سازمان حج و زيرئ

  .مياطالع هست يب

نکه کار جستجو در دو سردخانه جده و مکه همچنان ياره به اما با اشيس ۲۱با خبر  يتلفن يدر گفتگو يد اوحديمهر، سع يبه گزارش خبرگزار
 .ميل گرفتيتحو يرا از مقامات سعود يرانيگر ايد کر دو جان باخته يادامه دارد افزود: امروز پ

نان در حال قرار دادند که همچ ارمان ياز سردخانه ها در اخت يکيل همراه جانباختگان را در يعکس و وسا ين تعداديافزود: امروز همچن يو
 .ميآنها هست يبررس

از جانباختگان که قرار  يشمار يکرهاين خاطر انتقال پيها به طور تمام وقت کار نکردند، گفت: به هم يروز سعودينکه ديبا اشاره به ا ياوحد
 .م کرديق انتقال آنها را اعالم خواهيسر نشد و فردا زمان دقيهن بازگردد ميروز به ميبود د

مشکل  که  يح کرد: تا زمانيروز دوشنبه از جده به تهران خواهد بود، تصر يرانين پرواز حجاج اينکه آخريان ايارت با بيو ز س سازمان حجيرئ
 .ميده يها را ادامه م يم ماند و بررسيزائر مفقود با همه توان در عربستان خواه ۶۵ يخانواده ها يکاهش نگران يم برايزا نداشته باشيو
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 د کرد؛يتأک يدرمان و آموزش پزشکر بهداشت، يوز

 مراسم حج يمناسب برا يزيرو برنامه يسازضرورت فرهنگ

 

 ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۴مهر  ۱۹کشنبه ي - 2937680خبر:  ٔ  شناسه

  .د کرديز تأکينه نين زميق در ايدق يزيرمراسم حج، بر برنامه يبرا يسازد بر لزوم فرهنگيضمن تأک يپزشک ر بهداشت، درمان و آموزشيوز

ا علما دار بيد يکشنبه برايبه عربستان که صبح  ياعزام يرانيئت ايسرپرست ه يد حسن هاشميدا، سبه نقل از وب مهر يخبرگزاربه گزارش 
ک واجب ينکه حج يان ايران با بيدر ا يستانيس ياهلل العظمتينده آي، نمايد جواد شهرستانياهلل ستيدار خود با آين ديعازم شهر قم شد، در اول

ن ينق و مناسب و همچيدق يزيد کرد: با توجه به اتفاقات حج امسال برنامه ريد در چارچوب شرع اسالم انجام شود، تأکياست که با يشرع
 .و الزم است ين راستا ضروريدر ا يسازفرهنگ

د با يگفت: با يرانياز زائران به خصوص زائران ا يل در مکه و فوت برخين سقوط جرثقيدر خصوص حادثه منا و همچن يبا ارائه گزارش يو
 .شود يرين حوادث جلوگياز تکرار ا يزيبرنامه ر

حضور در  يط مهم براياز شرا يکي يت جسميزائران در سفر به حج گفت: وضع ين باالبا اشاره به س ير بهداشت درمان و آموزش پزشکيوز
 .ن سفر استيا

در مکه بودند، عنوان  يرانيجانباختگان ا يهادفن جنازه يکسب موافقت ما برا يدر پ ينکه مقامات سعوديان ايدار با بين دين در ايهمچن يو
 .ران منتقل شونديد به ايم جنازه زائران بايد داشتيتاک يدر مکه اعالم کرده و به طور جد ينرايکرد: ما مخالفت خود نسبت به دفن زائران ا

 .در اداره مراسم حج، خواستار رفع مشکالت موجود شد يت مقامات عربستانيريبا اشاره به ضعف مد ياهلل شهرستانتيدار آين ديدر ادامه ا

جمرات و در  يتر در مراسم رمتردد بهتر و آسان يشکالت حج امسال اشاره کرد و گفت: برااز م يران به برخيدر ا يستانياهلل ستينده آينما
 .برداشت يموثر يهاد گاميجهت رفع مشکالت با

منعکس خواهد  يستانيت اهلل سياعالم داشت که گزارش را به حضرت آ ير بهداشت، درمان و آموزش پزشکيپس از استماع گزارش وز يو
 .کرد
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 خبر داد؛ ياوحد

 نفر هنوز مفقودند ۶۵باخته فاجعه منا به کشور/جان ۸۷کر يانتقال پ

 
 

 ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۴مهر  ۲۰دوشنبه  - 2938988خبر:  ٔ  شناسه

 

  

  .فاجعه منا خبر داد يرانينفر از حجاج ا ۸۷کر يارت از انتقال پيازمان حج و زس سيرئ

کر حجاج مفقود اظهارکرد: يپ ييفاجعه منا و شناسا يرانيکر حجاج ايت انتقال پين وضعيدرباره آخر يد اوحدي، سعمهر يخبرگزار به گزارش
قه عصر امروز به وقت يدق ۳۰و  ۱۸شب به صورت کامل انجام شد و ساعت يباخته فاجعه منا، دجان يرانينفر از حجاج ا ۸۷کر يکار انتقال پ

 .شوديزان از فرودگاه جده به فروگاه مهرآباد منتقل مين عزيکر پاک ايتهران، پ

ر يباختگان با تصوق چهره جانيشده، تطبکر حجاج فوت ير در انتقال پيل تاخياز دال يکيارت اضافه کرد: يس سازمان حج و زيرئ
 .م که انجام شديق بودين تطبيازمند ايگرفتن مجوز انتقال، ن يشان بود و برايهاگذرنامه

ر چهره اجساد در ييل تغيفوت شده در فاجعه منا هنوز نامشخص است گفت: متاسفانه به دل يرانيا يحاج ۶۵ت ينکه وضعيان ايبا ب ياوحد
 .رديم سرعت بگيدواريم که اميهست DNA شاتيازمند آزمايمواجه شده است و ن يستجو با کندها، کار جسردخانه

 .ز مفقود مشخص شودين عزيت آخريم تا وضعيريگيخود را بکار م يهاتيظرف يد کرد: تمامييارت تايس سازمان حج و زيرئ
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 :ياوحد

 جست و جو در سردخانه ها ادامه دارد

 

 

 ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۴مهر  ۲۰دوشنبه  - 2938812خبر:  ٔ  شناسه

 
 

  .ن در سردخانه مکه ادامه دارديافتن مفقودي يارت گفت: جستجو برايس سازمان حج و زيرئ

ن در سردخانه يمفقود افتني يمنا گفت: کار جستجو برا يرانيت قربانبان اين وضعيبا اشاره به آخر يد اوحدي، سعمهر يخبرگزاربه گزارش 
 .مکه به صورت متمرکز ادامه دارد

الزم  يها يع رسانن اطالين مفقوديت ايد کرد: به محض اطالع از وضعينفر مفقود هستند تاک ۶۵نکه متاسفانه هنوز يان ايدر ادامه با با يو
 .انجام خواهد شد

ن يکر به مشکل برخورد اما در حال حاضر اقدامات الزم در ايپ۸۷فات انتقال يدر عربستان کار تشر يليد کرد:باتوجه به دو روز تعطيتاک ياوحد
 .شود يانتقال مشخص و اعالم م يخصوص در حال انجام است و زمان قطع
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 !است ياسيمنا/انتقادات به حادثه منا س من ويدرباره « سلمان» يفرافکن

 

 

 ۱۸:۰۲ - ۱۳۹۴مهر  ۲۰دوشنبه  - 2939113خبر:  ٔ  شناسه

 

ن حادثه مانع ياز ا ياسيس يهايبرداربهره :خصوص فاجعه منا، گفتو فرافکنانه در  يتکرار يپادشاه عربستان در اظهارات زيسلمان بن عبدالعز

  .شوديمؤثر عربستان در اداره مراسم حج نم ينيآفراز نقش

ت فاجعه يمسئول« ملک سلمان»و در رأس آنها  يرفت مقامات سعود يکه انتظار م يگاه النشره، در حاليبه نقل از پا مهر يخبرگزاربه گزارش 
رت آور يح يگر در سخنانين فاجعه را مجازات کنند، پادشاه عربستان بار ديو عوامل وقوع ا يعذرخواه يرفته، از امت اسالميمنا را پذ

 .شوديمؤثر عربستان در اداره مراسم حج نم ينيآفرن حادثه مانع از نقشياز ا ياسيس يها يبهره بردار گفت:

جاد تفرقه و دو يشود با هدف ا يکه در خصوص حادثه منا مطرح م يشد: اظهارات يکاستن از عمق فاجعه رخ داده، مدع يبرابا تالش  يو
 .است يان فرزندان امت اسالميم يدستگ

ادعا  مضحک ياراتن در اظهيفاجعه منا را انجام داده است، همچن يايپنهان ماندن ابعاد و زوا يپادشاه عربستان که تاکنون تمام تالش خود برا
 .ميکن يهمانان خداوند کرده و ميکرد: ما خود را وقف خدمت به م

شد: هدف عربستان از  يده شده اند، مدعيمن به خاک و خون کشيش تا به امروز مردم ياز هفت ماه پ يم ويملک سلمان که به دستور مستق
 .ن کشور استيدر ا يس جمهوريت رئيت از مردم و مشروعيمن حمايدر  يات نظاميعمل

ن فاجعه يش از چهار هزار نفر از حجاج جان باختند و پادشاه عربستان به منظور پنهان ماندن ابعاد وقوع ايان فاجعه منا بياست، در جر يگفتن
 .شوند يکردند، جمع آور يلمبرداريکه از وقوع فاجعه ف يين هايدورب يو آشکار نشدن نقش خاندان آل سعود در آن دستور داد تمام
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 جانباختگان منا ادامه دارد ييت ستاد مکه / شناسايان فعاليپا

 

 

 ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۴مهر  ۲۰دوشنبه  - 2938804خبر:  ٔ  شناسه

 

باختگان حادثه دلخراش منا به کار جان يکرهايپ ييته شناسايت کميخبر داد و گفت: فعالت ستاد مکه يان فعالياز پا ۹۴ات حج يس عمليرئ

  .خود ادامه خواهد داد

ان، عمال حاجي ديگراز طريق فرودگاه جده به اير۱۸۵۰حميد محمدي گفت: با انتقال امروز حدود دو هزار و فردا  ،مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .درشهر مكه زائر ايراني نخواهيم داشت

 .هاي حجاج ايراني از مكه به مدينه هم ديروز پايان يافتوي اضافه كرد :خروج كاروان

كه فعاليت كميته شناسايي پيكر جان باختگان منا پايان نيافته است اعضاي اين كميته رئيس عمليات حج ادامه داد: با اين حال با توجه به اين
 .زائري كه اطالعي از آنها نداريم ادامه خواهند داد ۶۷هاي سعودي براي روشن كردن وضعيت عربستان باقي مانده و به تفحص در سردخانه در

جان باخته فاجعه منا كه در جده است هرچه سريعتر  ۸۷محمدي همچنين گفت : اميدواريم مراحل اداري و تشريفات قانوني انتقال پيكر 
 .با هماهنگي مسئوالن دوكشور اجساد مطهر اين عزيزان حداكثر تا فردا به تهران انتقال يابدپايان يابد و 

 .رسدنفر مي ۳۹۵پيكر به ميهن اسالمي تعداد پيكرهاي جان باختگان انتقال داده شده به كشور به  ۸۷با انتقال اين 
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 نفعان فاجعه منايآغاز پرداخت خسارت به ذ
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ارد تومان خسارت يليم ۳۰ش از ين حوادث در مجموع بينفعان اير مکه و منا به ذيجبران خسارت حوادث اخ يران گفت: برايمه ايرعامل بيمد

  .م کرديخواه پرداخت

سازمان  يالحساب غرامت فوت جان باختگان خبر داد و افزود: با هماهنگ ياز آغاز پرداخت عل ينيدعباس حسي، سمهر يخبرگزاربه گزارش 
را  ياليون ريليم ۲۵۰الحساب  ياخت علن حوادث، پرديکفن و دفن جان باختگان ا ينه هاياز هز يارت و به منظور جبران بخشيحج و ز

 .ميدرشعب سراسر کشور خود آغاز کرد

ن خصوص اقدام نموده است. يدرا يمه ايفات بيتشر يخود بالفاصله و بدون ط ياجتماع يت هايمسئول يفايا يران در راستايمه ايافزود: ب يو
ون تومان است که به محض يليم ۵۵ان حوادث مکه در مجموع ارت، غرامت فوت جان باختگيران با سازمان حج و زيمه ايطبق قرارداد ب

 .ل پرونده فوت شدگان در وجه بازماندگان پرداخت خواهد شديتکم

ن مجموعه قابل جبران يق ايون تومان است که طبق قرارداد منعقده از طريليم ۱۵تا سقف  يدرمان ينه هاين هزياضافه کرد: همچن ينيحس
 .پرداخت خواهد شد يکز درماننه ها به مراين هزيبوده و ا

ع تر به يم هرچه سريان کرد: درصدد هستيمه توسعه ذکر و بيدگان بيان دين شرکت را بحث پرداخت خسارت زيا ياز دغدغه ها يکي يو
م تا هرچه ياتخاذ کرده ا يدير جديمه توسعه تدابيدگان بيان ديجبران خسارت ز يم. برايران خاتمه دهيمه ايمه توسعه در بيپرونده باز ب

 .ابندينفعان به حقوق خود دست يدگان و ذيان ديع تر زيسر

م بلکه از آنان يندار ير شرکت ها نه تنها رقابتيح کرد: ما با سايتصر ين شرکت در بازار داخليا يران درباره استراتژيمه ايره بيات مديس هيرئ
جاد يم و با ايهست يو خارج يداخل ير است. ما به دنبال توسعه بازارهاکشو يمه ايش سبد بيما افزا يرا استراتژيم کرد زيز خواهيت نيحما
 .م کردين مهم با خود همراه خواهينگ آنان را درايهلد

د به يست و ما باين يگاه مناسبيمه درکشور جايگاه صنعت بين جاير کند همچنييد تغيران بايمه ايدر صنعت ب يرقابت ي، فضايبه اعتقاد و
 .ارد تومان اعالم کرديليم ۲۲۰۰ش از يرا ب يياجرا يمه گذاران و دستگاه هاين شرکت از بيطلب ا يم. ويخود باش يگاه واقعيدنبال جا
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 :دادستان کل کشور

 ل شوديحادثه منا تشک يبرا يالمللنياب بيقتيته حقيکم
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در رابطه با عوامل فاجعه منا به منظور  يمستندات حقوق يآورحفظ و جمع يبرا يالمللنياب بيقت يته حقيل کميدادستان کل کشور بر تشک

  .د کرديتأک يالمللنيدر محاکم ب يريگيه و پيارا

 يش بررسيدر هما يسخنان يکشنبه طي، شامگاه يسيم رئيد ابراهيبه نقل از مرکز خبر حوزه، حجت االسالم س مهر يخبرگزاربه گزارش 
د، با دارالشفا برگزار ش يه قم در سالن اجتماعات مدرسه عالين حوزه علميجامعه مدرس يکه به همت مجمع عموم« ن منايحادثه خون يايزوا»
هزار مسلمان شد،  ۵و حدود  يرانيا ۵۰۰م که منجر به کشته شدن حدود يک فاجعه با ابعاد گسترده روبرو بوديه منا با ينکه ما در قضيان ايب

 رسد که فقط بحثيآنان دارد و لذا به نظر نم ي، همه نشان از تعلل و کوتاهيمسئوالن سعود يه از سويها بعد از قضاظهار داشت: برخورد
 .ن مسئله وجود دارديپشت ا يل و نگاه خاصيک تحليبه اعتقاد بنده باشد،  يسهل انگار

ک دولت عذرخواه و نادم از همه يم، نشانه ينيبيم ين همه تذکر و هشدار، آنچه از عربستان سعودياست که بعد از ا ين در حاليافزود: ا يو
 يزان همکارين ميدر دل آل سعود شد، هم يه هراس و رعبينبود که ما يهبردرگونه مقام معظم ريب حيست؛ اگر هشدار و نهين نيمسلم

 .مطهر جانباختگان با ما نداشتند يهابدن يياندک را در شناسا

ن يو ب يداخل يک نظام حقوقيما  يد کرد، گفت: از نگاه نظام دادرسيچه با ين فاجعه از نظر حقوقين سئوال که در خصوص ايبا طرح ا يو
 .ا در حال انجام استيک است که گويپلماتيد يهايريگيگر مذاکره و پينها راه ديم، ضمن آنکه البته در کنار ايدار يالملل

نکه ياست ا يضرور ين بردن آثار جرم، آنچه در برهه کنونياز ب يد آل سعود برايافزود: با توجه به تأک ييرتبه دستگاه قضا ين مقام عاليا
م در يشود و ما بتوان يها، ضبط و جمع آورگر نهاد و سازمانيارت و ديحجاج، مسئوالن بعثه و حج و ز يد با همکاريمستندات با يتمام

 .ن جهت پر باشدي، دستمان از ايبعد يهايريگيپ

ان حاضر م؛ البته اگر عربستيريده نگيرا ناد يتيچ ظرفيم و هيموجود استفاده کن يهاتيد از همه ظرفيبا يريگين پيافزود: طبعًا ما در ا يو
دادستان کل عربستان ارسال کردم و خواستار کمک  يبرا يادداشتيبهتر است، ضمن آنکه من هم  يليکند خ يدگيه رسيشود نسبت به قض

 .ر امور استيگيز پير امور خارجه نيام، وزن فاجعه شدهيروشن شدن ابعاد ا يبرا

 هزار کشته داشت ۵حادثه منا 
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ش از يکه ب ياسالم يد همه مسئوالن ماست با شرکت جمهورياب که مورد تأکيقت يته حقيحاضر باشد کماضافه کرد: اگر دولت عربستان  يو
گر يد يهان امر انجام نشد از راهيها ام، اما اگر با صحبتيکنيم و از آن استقبال ميندار يل شود؛ مخالفتيه داده تشکين قضيکشته در ا ۵۰۰

 .ميکنيم يريگيز پين

 يکيشود؛ يشامل چند دسته و بخش م ين الملليب يهايريگيپ :ن مسئله گفتيا ين الملليب يريگيپ يهاا اشاره به راهدادستان کل کشور ب
و  يز مربوط به بحث خسارات مادين ين الملليب يوان دادگسترين ديست؛ همچنيآن ن ين نوع موارد در حوزه کاريدر الهه که ا يوان داوريد

م و ين دادگاه هستيکه البته نه ما عضو ا يفريک ين الملليماند دادگاه بين ميدو دولت آن را بخواهند بنابر ا د هرياست که با يت مدنيمسئول
 .شوديم يدگيرس يت و نسل کشيه بشريت عليچون جنا يز به مواردين دادگاه نينه عربستان که در ا

تر ورود کرده ار کوچکيبس يليت که در مسايامن ين از شورايم همچنيد از سازمان ملل که ما عضو آن هستينجا بايان داشت: در ايب يو
 .م به موضوع ورود داشته باشديبخواه

 ين الملليب يهاثاقيزبان موظف است طبق ميه حجاج صورت گرفته و کشور مين فاجعه بزرگ عليا ييادآور شد: از سوي يسيحجت االسالم رئ
 .مينه حج داريکه ما معاهدات با عربستان به خصوص در زمهمان اقدام کند، ضمن آنيت و سالمت مينسبت به امن

 حکام آل سعود عهد شکن هستند

است که عهد  يثاق شکن هستند، گفت: سخن ما امروز با دولتيم که اساسًا ميروبرو هست يانينکه متأسفانه ما در عربستان با جريان ايبا ب يو
، يان فاجعهينکه چنيبر ا يشود مبنيها مطرح مو مزدوران آن يدربار يهايمفت ياست که از سو ين چه حرف نامربوطيشکن است و واقعًا ا

 .کنندينفر را دفن م ۱۴۰۰دم  يايها بدون اجازه اولنيبوده است و حال آنکه ا يقضا و قدر اله

خواستند در خاک يرا هم م هنين اجساد جانباختگان بازگشته به مينبود هم ينظام اسالم يهايريگيافزود: چه بسا اگر اصرار و پ يو
 .عربستان دفن کنند

ر کل يبه دب يز رسمير امور خارجه الزم است که نامه اعتراض آميس جمهور و شخص وزيه رئيد کرد: از ناحيتأک ييدستگاه قضا ين مقام عاليا
ته ياند همراه شود تا کمتلفات دادهکه  ييکشورها يک آهنگ از سوين خواسته با يت ارسال شود؛ خصوصًا اگر ايامن يسازمان ملل و شورا

 .همگان روشن گردد يه برايل شده و ابعاد قضيتشک ين المللياب بيقت يحق

جه يابان اگر قصد در نتيه بستن خيبوده است و به خصوص در قض يريشگيو هم قابل پ ينيش بيه منا هم قابل پيگفت: به اعتقاد ما قض يو
ا هست که ين گذاشتند و همه قضايها، قدم به قدم دوربين سعودياز ا يافزود: جدا يو .قابل اثبات است قابل اثبات نباشد، قصد در فعل کاماًل

ها تيو سا ياجتماع يهاجستجوگر و شبکه يکه داشتند در حال حاضر در موتورها يبر اثر نفوذ و پول يها را متأسفانه جمع کردند و حتنيا
 .نماند يه آنها باقيعل يااند تا به زعم ادلهحادثه را حذف و پاک کرده ييويديو يااز آثار از جمله نواره ياريج بسيبه تدر

 طره نظام سلطه استيتحت س ين الملليب يهادادگاه

د به يست، اما ما باين يديطره نظام سلطه است و اميتحت س ين الملليب يها، دادگاهيکنون يايح کرد: متأسفانه در دنيدادستان کل کشور تصر
گفت: در  يو .ميکن يريگيها پمحترم آن يهااحقاق حق مظلومان جانباخته و خانواده يبرا يت از هر راهيف خود عمل کرده و با جديتکل
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ته ي، کمين الملليک وجود داشته باشد تا با فشار بيپلماتيکاماًل د يزنيک راياز است که يده نيب ديآس يرابطه با تماس گرفتن با کشورها
 .ن باره آغاز کنديل شده و کار خود را در اياب تشکيقت يحق

ت کنند و شهود و يها شکاک شعبه اختصاص داده که خانوادهيتهران  يه در دادسراينها قوه قضائياز ا يافزود: جدا يسيحجت االسالم رئ
از آل  يبلند يا، ادعانامهيکمک اله ت ويم که به عنايکنين را به صراحت اعالم ميگفت: ا يو .ه دهنديند و مستندات خود را ارايايگواهان ب

ن مسئله مشمول مرور زمان شده و مورد غفلت قرار يم که ايگذاريم و نميکنيه ميدار تهرقابل خدشهيات و مستندات غيسعود مستند به شکا
 .رديگ

ها ن تالشيت همه اينهامور خارجه در ارت و وزارت ايه، سازمان حج و زييقوه قضا يمستندات و همکار يکرد: با جمع آور يدواريابراز ام يو
 .ن حادثه شوديمنجر به احقاق حق مظلومان ا

بودن در آن قابل اثبات است، گفت:  يعيرقابل طبين حادثه است که حتمًا غيدر ا ينکات قابل توجه ينکه برخيان ايدادستان کل کشور با ب
حجت االسالم  .مطرح است که هنوز پاسخ داده نشده است يدارد و سئواالتل در مسجدالحرام ارتباط يابان در منا با حادثه جرثقيبستن خ

 .دهديان حادثه مذکور اقدامات الزم را انجام ميگرفتن حق قربان يکند و برايخود عمل م يف حقوقيبه تکل يد کرد: نظام اسالميتأک يسيرئ

ن حادثه ياز ا يبرد، اظهار داشت: کسيسود م يان چه کسيجرن يدر ا ين سئوال که به راستياز سخنان خود با طرح ا يگريدر بخش د يو
م در يدانياست که م ين در حالينداشته باشد و ا يگر مشترينه ديکاسته شود و مکه و مد يت اهلل الحرام از حاجيخواهد بيبرد که ميسود م

 .آنها باشد ياز سو يتواند اهداف شوميها منيکه اافته است يج به نصف کاهش يبه تدر يحکومت سعود ير شمار زائران از سوياخ يهاسال
ن از يآورد که دل همه مسلمين ميبه سر اسالم و مسلم ييمختلف، بالها يهامن و عرصهيدر  يسعود يان داشت: استکبار و خودخواهيب يو

 .عربستان و آل سعود خون است يکارها

ان يجر ينکه امروز ما آل سعود را تداوم راهبرديان ايتان کل کشور با بدادس در عالم است يان استکباريجر يآل سعود تداوم راهبرد
نظام  يو حق خواه يا باشد ادامه راهبرديدن يدر هر کجا يخواهان عدالتيز هر جريم، گفت: البته از آن سو نيدانيدر عالم م ياستکبار

 .ماست

 است يها جداستان يت در برخيت وهابيفعال

علما و  يط کنونيکند، ابراز داشت: در شرايدا ميپ يشتريت بيت امروز دارد روز به روز سرايان وهابيتأسفانه انحرافات جرنکه ميبا اشاره به ا يو
ن خاطر يداشته باشند به خصوص به ا يشتريت و افکار شوم آنها تالش بيو شناساندن وهاب يد در معرفيه بايعلم يهاون و اعاظم حوزهيروحان

 .است يت جديان در حال فعالين جريکشور ا يهااستان يرخکه در حال حاضر در ب

که ملت و  يياتخاذ راهکارها يدن برايشير انديتدب يه و علما در راستايعلم يهاگمان نقش حوزهيدر خاتمه گفت: ب يسيحجت االسالم رئ
 .ژه استيک نقش ويار مهم و يمه کنند، بسيت بيوهاب ين را در برابر هجمه فکريمسلم
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 :ارتيه در حج و زيفق ينده وليانم

 حادثه منا داشت يريگيم در پير مستقيهشدار رهبر انقالب تأث

 

 

 ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۴مهر  ۲۰دوشنبه  - 2938464خبر:  ٔ  شناسه

ها واقعًا حساب کار دستشان آمد يشان سعوديو هشدار ا يمقام معظم رهبر يارت، گفت: بعد از سخنرانيسازمان حج و زه در يفق ينده ولينما

  .ها گذاشتيريگيم در ادامه پير مستقيان معظم له بالفاصله تأثين بيو ا

حادثه  يايزوا» يبررس يشيدر هما يسخنان يعسکر ط يقاض يد عليزه، حجت االسالم سبه نقل از مرکز خبر حو مهر يخبرگزاربه گزارش 
بحران در  ينکه مراسم حج امسال با وجود اندکيدارالشفا برگزار شد، با اشاره به ا يکشنبه شب در سالن اجتماعات مدرسه عاليکه « ن منايخون

ارت کشورمان اعالم کرد ياست سازمان حج و زير حج عربستان به ريل، رسمًا وزاو يآغاز کار مطلوب شروع شد، اظهار داشت: البته در روزها
ن يو با اقدام صورت گرفته خوشبختانه ا يم، اما به لطف الهيکنيل ممنوع است و اگر برگزار شود ما با شما برخورد ميکم يدعا يکه برگزار

 .ر شدنه بعد برگزايگر در مديد يهمان شب برگزار شد و دو دعا دعا در

بعثه  يها با وزرا و رؤساداريو د ين الملليب يهاشيها و هماعرفه و چه نشست يبعثه چه مراسم برائت و چه دعا يهاگر برنامهيافزود: د يو
غه ر که دو تن از خواهران مبلياخ ين روزهايم، جز هميهم نداشت يمنجر به نگهدار يريبرگزار شد و ما امسال دستگ يها به خوبگر کشوريد

 .ر شدند البته بعد از سه روز آزاد شدنديدستگ

در حج  يبود ما مشکليل و فاجعه منا نمينکه اگر دو حادثه سقوط جرثقين با اشاره به ايارت همچنيه در سازمان حج و زيفق ينده ولينما
رند يران بگياز زا يشتريت بيشد توانستند رضاکه گرفته  يماتيها بر اساس تصمران کاروانين دو فاجعه، مدير از ايم، گفت: به غيامسال نداشت
 .بود و قابل حل ييجز يتيها داشتم و موارد نارضابه هتل يم سرکشيو من مستق

نه حج امسال يدرصد هز ۵است که  ين در حاليم و ايت مسکن را ارتقا دهيفيم کيقبل ما توانست يهااضافه کرد: با توجه به تجارب سال يو
 .کمتر هم شد

 ن حج را دارديترن و جامعيترمنظم يسالما يجمهور

 ياسالم يمواضع نظام جمهور يمعرف يقدرتمند برا يله و ابزاريمراسم حج، وس ينکه برگزاريان اين با بيعسکر همچن يحجت االسالم قاض
 ياسالم يند جمهوريگويم گر که با ما ارتباط دارند متفق القوليد يکشورها يهااست، گفت: اکثر بعثه يران و اهداف انقالب اسالميا

 .ن حج را دارديترن و جامعيترمنظم
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وستند و دو نفر از اهل سنت که يبه لقاءاهلل پ يدر حرم امن اله يرانير ايزا ۱۱ل يان داشت: بر اثر حادثه اول و سقوط آن جرثقيدر ادامه ب يو
 .ن حادثه از دست دادندير جان خود را به خاطر انف ۱۳ن تعداد اضافه شدند و مجموعًا ياز عمره در آنجا مانده بودند به ا

امداد ما به  يروهايج شدن نين نبود و با بسيها سنگز مجروح شدند که خوشبختانه جراحتينفر ن ۷۰ش از ين حادثه بيافزود: بر اثر هم يو
 .معالجه و بعد مرخص شدند ييصورت سرپا

که  يم از جمله مرحوم دکتر حاتميرا ما از دست داد يزان ارزشمنديحادثه اول عزن يافزود: البته بر اثر هم يس بعثه مقام معظم رهبريرئ
ران يس و بعد ايسال چه در انگل ۲۰ن يگفت که در ايبه خود بنده م يکشور بود و همسر و ين و ارزشيمتد يروهايخود از دانشمندان و ن

 .غ در حج بودينماز شب او ترک نشد و عاشق نظام و تبل

ارزشمند و  ييروين حادثه کشته شد که واقعًا نيستان و بلوچستان در اياهل سنت س يانقالب يهااز چهره ين مرحوم مالزهيچنافزود: هم يو
 .ميبرگزار کرد يهمان حادثه اول مراسم ختم باشکوه ن حال ما درياما با ا .خوش نام بود

ها را جمع کرده و به حادثه لين حادثه اعالم کرد که جرثقيپس از ا همان گام اول در يان داشت: دولت سعوديعسکر ب يحجت االسالم قاض
 .ش گرفتيدرپ يگريه ديه فاجعه منا، برخورد و رويپردازد، اما در قضيو چه مجروح غرامت م يدگان چه فوتيد

جمرات  يبطه با استراحت قبل از رمها در راکه به کاروان ييهاهياز سخنان خود با اشاره به فاجعه منا با اشاره به توص يگريدر بخش د يو
دند که البته متأسفانه يب ديآس يز تا حديه نيکاروان بق ۵۵دند و يب نديم که آسيکاروان داشت ۴۰۰ش از يداشتند، گفت: ما در حج امسال ب

 .زمان شديتن از هموطنان عز ۵۰۰منجر به کشته شدن حدود 

رفتن به  يند برايآين مييپا يرانيا يهامهيزوار ما از محل خ يت: روز دهم وقتان داشين بيدر حج همچن يس بعثه مقام معظم رهبريرئ
ت يماجرا بودم که در مع ينيکند؛ بنده خودم از شاهدان عيت ميهدا ۲۰۴ابان يس در آن محل بوده که همه را به خياز پل يجمرات، جمع

 .ميرفتيم يبه رم يبوشهر ينيت اهلل حسيآ

ک يجمره و بازگشت، تازه عمق فاجعه منا را از نزد يروند، اما امسال من بعد از انجام رميم يابان اصليها از دو خينرايافزود: همه ساله ا يو
 .دميديم

ب يران آسيزا يبوده است که برخ يم؛ البته گاهين مقدار تلفات نداشتير جمرات ايدر گذشته در مس يچ زمانين افزود: ما هيهمچن يو
 .شتر نبوده استيمورد بدو  يکي يدند وليديم

از حجاج  ياديما تعداد ز يامداد يروهايج همه توان نياست که با بس ين در حاليارت ادامه داد: تازه ايفقه در سازمان حج و ز ينده ولينما
 .شديشتر ميها بدا کردند و گرنه معلوم نبود که چقدر کشتهينجات پ

 مياکرده يمع آورقات جيگزارش مستند بر اساس اظهارات شهود و تحق

ج يها به نتان تالشيم ايدواريم، افزود: امياکرده يقات جمع آورينکه ما گزارش مستند بر اساس اظهارات شهود و تحقيان ايدر ادامه با ب يو 
 .ميق و مستند داشته باشيبرسد و گزارشات دق يخوب
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ک يه گفت: ين قضيا يريگيپ يز وزارت امور خارجه برايو ن ييقضاارت با دستگاه يعسکر با اشاره به تعامالت حج و ز يحجت االسالم قاض
در  ين فاجعه و اقدامات بعديبروز ا يابيشه يم به ريگر بتوانيکديو تعمل  يداشتم و انشااهلل که با همکار يف و معاونان ويبا دکتر ظر ياجلسه
 .ميابياحقاق حق کشته شدگان دست  يراستا

م، اما به هر حال يم قضاوت داشته باشيتوانستيتر مدادند راحتيخودشان را به ما م يهالميف يل دولت سعودشک اگر عوامياضافه کرد: ب يو
 .مير هستيگيو پ يکاماًل جد يقيادله و مستندات از هر طر يما در جمع آور

ر را به ما ندادند از يه استمرار در مسنکه اجازيابان حادثه منا و ايت در خيعسکر گفت: امتناع مأموران از حرکت جمع يحجت االسالم قاض
 .ت و عدم کنترل مناسب آن شديد فشار جمعيجمله عوامل بود که باعث تشد

 د بر علت شديمز يمأموران سعود يتيکفايب

نه مرگ ت و متأسفايدچار مجروح يهوا و نبود آب و تشنگ يت بودند بر اثر ازدجام و حرارت بااليجمع يکه جلو يکسان ييافزود: از سو يو
مأموران  يتيکفايده کنترل مسئله از دست همه خارج شده بود و بيچين کالف پيشده بود که ع يشدند. خالصه آنکه وضع در روز حادثه طور

 .د بر علت شديز مزين يسعود

ت و يد وضعيامل تشدگر عوين هم از دين کار را کرده و هميس ايگر بستن راه بود که پليعسکر اضافه کرد: مسئله د يحجت االسالم قاض
ن يکنند که در هميع آب ميک به مکان وقوع فاجعه بود، شروع به توزيشان نزديهاها که چادريريهمان حال، الجزا در .شدن امور بود يبحران

ر يشدن زا تابيو ب يشود خستگيقه راه مسدود ميدق ۵ش از يب يشوند، ضمن آنکه به هر حال وقتير دست و پا گرفتار ميز يهجوم برخ
 .شوديت ميباعث عدم کنترل جمع

 ف استفاده کرده بوديتجربه و ضعيب يروهايعربستان از ن

 يمحشر بود که متاسفانه خود ماموران سعود يکننده صحرا يا تداعيگو ياريبس يار دلخراش بود و برايها بسگفت: در هر صورت صحنه يو
 .گذاشتنديابدان مطهر کشته شدگان م يپا رو يگريز ديا هر چيشان بر اثر عجله يهاز با چکمهين

خود را در مراسم حج  يتيو امن يزبده امداد يروهاياست که امسال عربستان ن يها در حالنيادآور شد: همه اي يس بعثه مقام معظم رهبريرئ
گر سو يداد؛ از دينم ين مجال کمک رسانز چندايما ن يامداد يروهايف استفاده کرده بود و تازه به نيتجربه و ضعيب يروهاينداشت و از ن

 .را نداشت يت انبوهين جمعيچن يالزم برا يز آمادگيها ننيا يهامارستانيب

است که اصل حادثه  ين در حاليکردند و ايمه شب جنازه از محل خارج ميک نيصبح که حادثه اتفاق افتاد تا  ۹افزود: از ساعت حدود  يو
 .کرد يابيو ارز يق بررسيآن و علل و عوامل مشدده را به طور دق يايد همه زوايگر که بايز ديچ ياهيل حاشيک مسئله است و مساي

ر در صحنه و اخراج امدادگران و يو تأخ يامداد يروهايها و بستن راه و عدم استفاده از ننيد کرد: تعلل ايعسکر تأک يحجت االسالم قاض
 .ر باشنديگيم که پيخواهيو دادستان کل کشور م يياست و ما از دستگاه قضا يريگيها قابل پنيا يت و سردرگميريضعف در مد

 ار گران تمام شديما بس يحادثه منا برا
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ارزشمند از جمله  يروهاياز ن ياريآن بس يار گران تمام شد و طيما بس ين حادثه برايان داشت: ايارت بيه در سازمان حج و زيفق ينده ولينما
نفر از  ۱۱ن فاجعه حدود يم، ضمن آنکه در ايخوب خود را از دست داد يهاپلماتياستمداران و دياز س ين برخيچنبرجسته، هم ين قاريچند

 .ون جانباز بودند به لقااهلل شتافتنديها که دو نفر از آن روحانران کاروانينفر از مد ۱۷ها و ون کاروانيروحان

 ييشان شناسايل همراه ايش به ما خبر دادند که وسايقه پيم و چند دقيندار ين آبادرک ياز آقا ياست که هنوز خبر ين در حاليافزود: ا يو
 .شده است

ت يريد مديار در فشار بودم، گفت: ما بايبس يث روحينکه من چند روز بعد از حادثه از حيان اين با بيعسکر همچن يحجت االسالم قاض
 .ت کردنديريد اما همکارانمان با قوت فاجعه را مديپاشينظام حج از هم م ن حادثه چه بسا که اصاًليترم در صحنه. با کوچکيکرديم

کرد، اظهار داشت: يجاد ميا يرانيگروه ا يمجروحان برا يکر جانباختگان و حتيپ ييشناسا يبرا يسعود يروهايکه ن يبا اشاره به مشکالت يو
ر يان معظم له بالفاصله تأثين بيواقعًا حساب کار دستشان آمد و اها يشان بود که سعوديو هشدار ا يمقام معظم رهبر يبعد از سخنران

 .ها گذاشتيريگيم در ادامه پيمستق

داشت و  ير بهداشت عربستان جلساتيز با وزين ير بهداشت به عربستان گفت: دکتر هاشميارت با اشاره به سفر وزيه در حج و زيفق ينده ولينما
نفر مفقود هستند و  ۶۵ه تأسف است که هنوز حدود يکنند و مايم ييهاتيها و اذيگاه کارشکنمتأسفانهدادند، اما هنوز هم  ييهايقول همکار

 .ميآنها ندار يهااز جنازه يخبر

ه ييم کرد. با تعامل قوه قضايخواه يريگيم و بعد از بازگشت زائران پيکنيقات را کامل ميان داشت: مجموعه تحقيعسکر ب يحجت االسالم قاض
جه يه را به نتيقض ين الملليق بيد به جهت نفوذ و پول آل سعود چندان نتوان از طريم هر چند شايکنين کار را دنبال ميرت خارجه او وزا

 .مطلوب رساند

 ل کرديشود تعطيحج را نم

ک ي يهم ندارد که برا يليلافتد و ديراه نم ين زوديدارد به ا يش آمده عمره ما هم که جنبه مستحبيکه پ يتين وضعيح کرد: با ايتصر يو
 .ل کرديشود تعطيهم نداشته باشد، اما به هر حال حج تمتع که واجب است را نم يتيم و امنيباش يرانين به زائر ايامر مستحب شاهد توه

جواب  يوه سنتيش نيگر ايد نظر کنند و ديحج، تجد يوه برگزاريد در شيها باينکه عربستانيان افزود: آنچه مسلم است ايرانيرالحاج ايام
منا متناسب با  يهاابانيگرم مراسم را برگزار کرد، ضمن آنکه وسعت و عرض خ يمه با آن هواير خيز يمتماد يهاشود ساليدهد؛ نمينم

 .ستيت حال حاضر نيجمع
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 :س سازمان حج خبر داديرئ

 گريزائر د ۴۸ت يعوض يريگيجانباخته مفقود/پ ۱۷ت يهو ييشناسا
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بودند که در مکه دفن شده  ينفر ۴۵۰جزء  ن افرادين حادثه منا خبر داد و گفت: اينفر از مفقود ۱۷ ييارت از شناسايس سازمان حج و زيرئ
  .اند

ن يافزود: ا يرانيزائر مفقود ا ۶۵ت يمشخص شدن هو يبرا يبا اشاره به جلسه امشب با مقامات سعود يد اوحدي، سع خبرنگار مهربه گزارش 
نفر از جانباختگان  ۱۷مکه ارائه کردند مشخص شد که  يو استاندار يقانون يه پزشکک ييآن با اسناد و پرونده ها يجلسه امشب برگزار و ط

 .زائر دفن شده اند ۴۵۰ن يدر ب يرانيا

ن ينفر از ا ۱۲ص داده شده و اثر انگشت و ناخن آنها ثبت شده است، گفت: ينفر بطور کامل تشخ ۱۷ن يت اينکه هويبا اشاره به ا يو
س سازمان حج و يرئ .بودنشان ثابت شده است يرانيز اينفر ن ۵آنان ثبت شده و  يبودن و مشخصات فرد يرانيت کامل ايجانباختگان هو

نکه يا يکامل دارند برا ين جانباختگان کامال مشخص است و مسئوالن عربستان اعالم کرده اند که آمادگيد کرد: محل دفن ايارت تاکيز
 .ن افراد عمل کننديا يبراساس خواسته خانواده ها

ز افزود: قرار شده است بعداز جلسه فردا صبح که ادامه جلسه امروز ينشده اند ن ييکه هنوز شناسا يزائر مفقود ۴۸در مورد سرنوشت  ياوحد
به وزارت خارجه، وزارت کشور و وزارت بهداشت  ينامه ا يط يران بصورت رسميا يق کنسولگريبا مقامات عربستان است موضوع از طر

نفر زائر  ۴۸ت يم وضعيبتوان يم داد تا به صورت جدين مکاتبه را انجام خواهيز با وزارت حج عربستان همين ما نيود و همچنعربستان اعالم ش
 .ميرا مشخص کن يرانيمفقود ا

 .ميم، ارائه دهياز آنها ندار يکه اطالع يزانياز عز يت روشنيم وضعيکرد بعد از جلسه فردا بتوان يدوارياظهار ام يو
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 عنوان کرد؛ ياوحد

 جانباخته در مکه ۶شود/دفن  يمفقود منا امشب مشخص م ۶۵سرنوشت 

 

 

 ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۴مهر  ۲۱شنبه سه - 2939789خبر:  ٔ  شناسه

 

در حادثه منا خبر  يمفقود يرانيزائر ا ۶۵مشخص شدن سرنوشت  يبرا يبا مسئوالن سعود ينشست يارت از برگزاريس سازمان حج و زيرئ
  .شوديباخته در مکه دفن مزائر جان ۶کر يداد و گفت: پ

ن حادثه، ياز ا ياديبا توجه به گذشت مدت زمان زت مفقودان حادثه منا، افزود: ين وضعيدر مورد آخر يد اوحدي، سعخبرنگار مهربه گزارش 
 باخته در حادثه منا مفقود هستند.جان يرانينفر زائر ا ۶۵رود و هنوز يش ميپ ياجساد به کند ييشناسا

 ۶۵آن سرنوشت  يشود که طيحادثه منا برگزار م يرانيت مفقودان اين وضعيآخر يبررس يبرا يبا مقامات سعود ياگفت: امشب جلسه يو
 ر.يا خياند ن زائران در مکه دفن شدهيا ايزائر مشخص خواهد شد که آ

 يين اساس امکان شناسايد کرد: مقامات عربستان عنوان کردند که مشخصات همه زائران دفن شده در عربستان ثبت شده بر هميتاک ياوحد
 زائران وجود دارد.

نفر دفن  ۶اند که تاکنون ن افراد را در مکه داشتهيگان حادثه منا درخواست دفن اباختنفر از جان ۶ارت گفت: خانواده يس سازمان حج و زيرئ
 گر در حال انجام است.يدفن دو زائر د يبرا يفات قانونياند و تشرشده
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 معاون سازمان حج عنوان کرد؛

 ين فاجعه منا/سرنوشت رکن آباديت مفقوديوضع

 

 

 ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۴مهر  ۲۱شنبه سه - 2939736خبر:  ٔ  شناسه

 
افته است گفت: متأسفانه هنوز يکر انتقال يپ ۸۷ن يخبرنگار شبکه خبر در ب ينيکر مرحوم حسينکه پيان ايارت با بيمعاون سازمان حج و ز

  .دا نشده استيو پ يين کشورمان در لبنان، شناسايشيپلمات پيد يآبادکر رکنيپ

کر يو انتقال پ ييت شناساين وضعيبرد درباره آخريبه سر م يکه هم اکنون در عربستان سعود يد محمديحم ،مهر يخبرگزاربه گزارش 
نفر از  ۸۷کر يشنبه پارت خبر داده بود، بامداد سهيس سازمان حج و زيقباًل هم رئ فاجعه منا، اظهارکرد: همان طور که يرانيباختگان اجان
 .افتيفاجعه منا از فرودگاه جده به کشور انتقال  يرانيباختگان اجان

زان يعز نيکر ايپ ييات شناسايست و در حال انجام عمليفاجعه منا مشخص ن يرانيباختگان انفر از جان ۶۵ت ياضافه کرد: همچنان وضع يو
 .ميهست

 

کرها ين پيا ير، افزود: اساميا خيافتند مشخص است يکه بامداد سه شنبه به کشور انتقال  يت اجسادين سئوال که هويدر پاسخ به ا يمحمد
 .شان اعالم شده استيهامشخص است و به خانواده

 

کر يز وجود دارد اما هنوز پيکر خبرنگار شبکه خبر نير، پافته به کشوير انتقال ياخ يکرهاين پيارت، در بيبه گفته معاون سازمان حج و ز
 .نشده است ييشناسا يآبادمرحوم رکن

 

حضور  يدر عربستان سعود يرانيهزار زائر ا ۱۰ز گفت: هم اکنون حدود يبه کشور ن يرانيت بازگشت حجاج اين وضعيدر خصوص آخر يو
  .شوديمان انجام مبه کشور يرانين پرواز بازگشت حجاج ايمهر آخر ۲۵دارند و 

 

نفر از حجاج کشورمان در فاجعه منا،  ۴۶۴مشرف شدند که متأسفانه  ين وحيبه سرزم يرانيهزار زائر ا ۶۴ن گزارش، در حج امسال يبر اساس ا
 .جان خود را از دست دادند
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 پرواز؛ ۴با انجام 

 جانباخته منا به تهران منتقل شده است ۳۹۹پيكر 

 

 

 ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۴مهر  ۲۱شنبه سه - 2939726خبر:  ٔ  شناسه

 

گر همچنان مفقود يزائر د ۶۵ يجان باخته فاجعه منا به تهران منتقل شده و پيكرها ۳۹۹رئيس سازمان حج وزيارت گفت: تاكنون اجساد 
  .است

جانباخته ديگرفاجعه دلخراش منا به فرودگاه مهرآباد تاكنون اجساد  ۸۷ يگفت: با انتقال پيكر ها يد اوحدي، سعمهر يخبرگزاربه گزارش 
 .مهاجرالي اهلل با چهار پرواز به تهران منتقل شده است ۳۹۹

و  ييزائرايراني در اختيار اين سازمان قرار ندارد وبه همين دليل فعاليت تيم شناسا ۶۵د تاكنون پيكر مسئوالن سازمان حج و زيارت تاكيد دارن
 .تفحص اجساد ادامه دارد و دو طرف ايراني و سعودي درحال مذاكره براي تعيين وضعيت اين جانباختگان هستند

مفقود و يافتن راهكار مناسب براي ادامه جستجوها با مسئوالن زائر  ۶۵رئيس سازمان حج و زيارت كه امروز درخصوص تعيين وضعيت اين 
روز از فاجعه منا و شرايط نگهداري اجساد در سردخانه ها ، كار  ۱۹پزشكي قانوني عربستان جلسه مشترك داردگفت: با توجه به گذشت

 .جستجو بدليل تغيير وضعيت فيزيك پيكرها با مشكل روبرو شده و دشوار است

 .هاي خود براي روشن كردن وضعيت آخرين زائر مفقود شده درحادثه دلخراش منا استفاده خواهيم كرد: از تمامي ظرفيتوي اظهار داشت

 .جان باخته ايراني فاجعه منا بامداد سه شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران به زمين نشست 87چهارمين پرواز حامل پيكرهاي مطهر 
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 / قضا وقدر و فاجعه مناينيک شاهد عي انيپنهان فاجعه منا در ب يايزوا

 

 

 ۰۹:۵۵ - ۱۳۹۴مهر  ۲۱شنبه سه - 2939274خبر:  ٔ  شناسه

 
 

ن حادثه را يتالش دارند ا يرد برخيگ يجعه منا انجام مان حج در فايت مجريکمرنگ کردن مسؤل يکه برا يغات فراوانيدر چهارچوب تبل
  .ستين ياز قضا و قدر اله يند مفريبنامند و بگو ير الهيتقد

ن واقعه يا شاهد و حاضر در ي، روحانيتراب يحجت االسالم مرتض ل فاجعه منا توسطيش رو گزارش و تحلي، متن پخبرنگار مهربه گزارش 
در حال احرام  ياهلل در حرم امن اله يگناه و مهاجر ال يکه منجر به جان باختن هزاران انسان ب حادثه دلخراش منا گذرد؛ ياست که از نظر م

آوردنده عوامل به وجود  ييطرفانه و شناسا يقات بيح برخورد با آن انجام تحقيحه دار نموده است راه صحيد قلوب همه مسلمانان را جريگرد
تلخ مربوط به  يت هايغات گمراه کننده واقعيکنند با تبل يم يا سعيدر دن ياديز يرسانه ها يدر مورد آنان است ول يحکم اله يآن و اجرا

 بسپارند. يآن را پنهان نموده و آن را به فراموش

 شرح واقعه

گذاشتن   شدند و طبق روال پس از ن مناياب وارد سرزمان پس از طلوع آفتيکه حاج ي( هنگام۱۳۹۴)سال  يد قربان سال جاريدر روز ع
ن يش است. اوليدر پ يکرد که حادثه دردناک يفکر نم يجمرات حرکت کردند کس يرم يخود با حالت احرام برا يمه هايکوله بار در خ

که  ان منطقه ربوه منايکه حاجن بود يکرد ا يران به حج مشرف شده بودند جلب توجه ميز از ايقبل ن يکه سالها يکسان يکه برا يزيچ
که در  يدر حال ۲۰۴ر يمس يعنيشوند  ير سوق داده ميک مسيتنها به  يبود توسط مأموران سعود ير عربيغ يقايران و آفريشامل حجاج ا

 توانستند استفاده کنند. يز ميمانند سوق العرب و جوهره ن يمواز يرهايگذشته حجاج از مس يسالها

شدند  يت اضافه مين جمعيز به ايها نيها و الجزائريمه داشتند مثل مصرياد شده خير يکه در خود مس يربوه حجاج ت منطقهيعالوه بر جمع
را به وجود  يت سختيگر وضعيد يت از سويک طرف و فشار جمعيهوا از  يشد و گرما يت فشرده تر ميم جمعيرفت يلذا هرچه جلوتر م
پل عبد الملک  يکيکه به نزد يامده بود تا وقتيبه وجود ن ين همه هنوز مشکل حاديبا ا يکرد ول يحرکت م يت به سختيآورده بود و جمع

ن يحرکت حجاج گرفته شده است ا يستاد معلوم بود که جلويت از حرکت ايقه صبح جمعيم حدود ساعت هشت و چهل وپنج دقيديخالد رس
 امکان برگشت وجود نداشت. ر شدن بودند ويل در حال سرازيت مثل سيبود که از عقب جمع يدر حال

اطراف،  يمه هايز و نجات از مهلکه نبود و خيگر يبرا يچ راهيمتأسفانه ه يبودند ول ين جا بود که مردم در اثر فشار دنبال راه مفريو ا
 يگر کمک کنند وليد کردند به هم يم يافتادند. ابتدا حجاج سع ين ميفتر ها به زميحجاج بسته بودند. و لذا ضع يخود را به رو يها يورود
داشت  ييتوانا يگران را نداشت اگر کسيقدرت کمک به د يگر کسيل آن به موج ديت و تبديافتن فشار جمعيم تر شدن اوضاع و شدت يبا وخ

 يله هايم يا از بااليمه ها برسانند و يخ يبه باال يهم توانستند خودشان را به سخت يکم يکرد خودش را سر پا نگه دارد و عده ا يم يسع
 ندازند.ياطراف ب يمه هايداخل خود را به داخل خ
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هم که با  يندازم. برخيالجزائر ب يمه هايله به داخل خيم يباشم که خود را از باال يتوانستم جزء معدود افراد يت الهيز با عناينگارنده سطور ن
 يم يم سعيداشت يجان دادند و ما که رمق ياثر گرما زدگ الجزائر رسانده بودند همان جا در يچادر ها يزحمت خود را به درون راه روها

پر  ۲۰۴ابان ين خيم. کال زمين دادن آب به افراد داخل راه روها به آنها کمک کنيآب به گرفتاران در ازدحام و همچن يم با انداختن بطريکرد
هوش  يا بيآمدند  ياز پا در م يکيزيو فشار ف ين و تشنگژيهم افتاده بودند که در اثر کمبود اکس يهوش بود که رو يا افراد بياز جنازه ها 

 شدند. يم

 يمه هايخ يورود يت درب هاين که در اثر فشار جمعيبه حجاج نشد تا ا ين مدت کمکيت ناگوار حدود دو ساعت ادامه داشت در اين وضعيا
 يبود که هزاران نفر به رو ين در حاليافتند و ايجات ن ين صورت برخياطراف پناه برده به ا يمه هايخ ياطراف باز شد و مردم به راهروها

از  يگر آمدند و برخيد يو کشورها يسعود يپس از چند ساعت آمبوالنس ها ا از هوش رفته بودند.يا جان داده بودند ين افتاده بودند. يزم
 ن مانده بود.يزم ياز جنازه ها رو ياز شب تعداد ياد بود که تا پاسيز يمارستان ها منتقل نمودند. تعداد جانباختگان به قدريحجاج را به ب

 ر مطرح است:يدر روز حادثه سواالت ز يدر باره عملکرد ماموران سعود د پاسخ داده شود؟يکه با يسواالت

ند باز در آنها بود يکمتر يليت خيآن مانند راه سوق العرب و جوهره که جمع يمواز يرهاي( اگر مس۲۰۴ک راه )راه شماره يص يتخص يبه جا
کردند  يم ييک راهنماير باريک مسيمنطقه ربوه را به  يهمه کاروانها يس سعوديوست؟ متاسفانه پليپ ين حادثه به وقوع ميا ايکردند آ يم

 ند.باهم مورد استفاده کاروان ها بود يچند راه مواز يقبل يکردند. حال آن که در سال ها يممانعت م يمواز ير هايو از رفتن کاروانها به مس

ر يسر آز ين وقوع ازدحام جلوياست در ح منا يمراقبت مشرف بر همه راهها يبرجها يکه دارا يو ماموران الدفاع المدن يس سعودياگر پل
 يشد؟ در حال يم ين گستردگين فاجعه به ايا ابعاد ايگرفتند آ يم ۲۰۴ابان يخ يض مناطق ربوه و اطراف به سويابان عريت از خيشدن جمع

 صورت نگرفت. ين مدت اقداميشد ادامه داشت و در ا يد که موجب جان باختن ميدو ساعت حالت ازدحام شد ش ازيکه ب

 ياطالع داده شد به چادرها يش آمده به ماموران سعوديت پيوقوع حادثه که توسط هزاران نفر توسط شماره ها اعالم شده وضع ياگر در ابتدا
ا يحجاج در محاصره قرار گرفته باز کنند  يخود را به رو يها يشد که ورود يبود دستور داده م …الجزائر و  ياطراف که مربوط به کشورها

 گريپاسخ د يب يسوال ها …و ن حد گسترده بود؟يار حجاج در محاصره قرار گرفته قرار بدهند ابعاد فاجعه به ايحد اقل آب در اخت

 اما چرا

ن يپاسخ ا بکنند؟ يه اين قضير چنيخود را درگ ين شرائط بحرانيها در ا يچرا سعود ن است کهيطلبد ا ينجا پاسخ ميکه در ا يسوال اساس
ح که افتادن مراکز ين توضيشد با ا ين فاجعه ايدرون خاندان آل سعود باعث به وجود آمدن چن يها يريدرگ توان داد: ين گونه ميسوال را ا

 ين صحنه هاين خاندان شده و آنها پنداشتند که با به وجود آوردن چنيدر ا يو يقدرت به دست پسر ملک سلمان باعث عکس العمل رقبا
ت يق و اذييدارند همواره در صدد تض يرانيکه با حجاج ا ياسيو س يدتيعق يآنها بر اساس تضادها ر سوال ببرند.يز يت ويتوانند مشروع يم

ر در ين مسيباال گرفته بود پر رنگ شده بود و چون ا ياسيات سر که اختالفياخ ين امر خصوصا در سال هايوده و هستند و اي يرانيبه حجاج ا
ن يا ايکنترل از دستشان خارج شده و حادثه  يجاد کنند وليق اييتض يرانيحجاج ا يبود خواسته اند برا يرانيعمدتا مربوط به حجاج ا يمن

 ابعاد به وجود آمد.

 قضا و قدر و فاجعه منا
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 ي( انجام م۱۳۹۴امسال ) يمن يد قربان در واديان حج در فاجعه روز عيت مجريکمرنگ کردن مسؤل يکه برا يغات فراوانيدر چهارچوب تبل
عربستان )واس(  يبر اساس گزارش خبرگزار ست.ين ياز قضا و قدر اله يند مفريبنامند و بگو ير الهين حادثه را تقديتالش دارند ا يرد برخيگ
ن يشده است که مقامات عربستان درا يدانسته و مدع يرا قضا و قدر اله يبستان فاجعه مناعظم عر يخ مفتيز عبد اهلل آل شيخ عبد العزيش

د اما در يد ارائه کرديار و توان داشتيد چرا که تمام آنچه که در اختيستيکه رخ داده مسوول ن يگفت: شما در حادثه ا يستد. ويفاجعه مقصر ن
ن شبهه يداد. پاسخ ا يکه قضا و قدر بوده که انسان در آن نقش نداشته و به هر حال رخ م د چرايآ ياز عهده انسان برنم ين حادثه کاريمورد ا

 ر است:يبه صورت مختصر به شرح ز

که خداوند هر  ين معنياست به ا يرياندازه گ يبه معنا« قدر»گر ينظام مند بودن حوادث عالم است به عبارت د يبه معنا يقضا و قدر اله
اى ئ خلقناه بقدر. ما هر چيزى را به اندازهيد: انا کل شيفرما يده است. خداوند متعال ميت خاص آفريستعداد و قابلرا با اندازه و ا يزيچ

 (۴۹ه يايم. )سوره قمر آآفريده

ارد ک قطعه چوب استعداد ديرسد. مثال  يت ميبه فعل يت هاست که بر اساس سنن الهياز آن استعدادها و قابل يکيتحقق  يبه معنا« قضا»و 
ک قطعه آهن هست يکه در  يت هايقطعا محدود است مثال قابل ين استعدادها متعدد هم باشد وليد هر چه ايمختلف در آ يکه به شکل ها

ر يا غي ياز آن استعداد ها در اثر عوامل اراد يکيشود حال اگر  يئ گفته مياندازه آن ش يعني« قدر»ت ها ين استعداد و قابليست به ايدر آن ن
 شود. يل به قضا ميمحقق شد تبد ياراد

ن به طور قانونمند و سازوار در چهارچوب يق و معيبا محاسبه دق يزيهر چ ين است که در نظام هستين اعتقاد به قضا و قدر اعتقاد به ايبنابر ا
ر يدر عالم جز به تقد يچ رخداديست که هين يديده نادرست جبر ندارد. ترديبه عق يده ربطين عقينظام علت و معلول قرار داده شده است و ا

ان يجر ياست ول ير الهيزند هر دو به تقد يکه از انسان سر م يافتد وچه کار يکه از درخت م يدهد چه برگ يفوق رخ نم يبه معنا ياله
ا خواسته است که خد يعنياست.  ير الهيت و تقديار در افعال انسان است که آن هم جزء مشير در آن دو متفاوت است و آن وجود اختيتقد

 را انجام دهد. يار خود کاريانسان مختار باشد و به اخت

خواهد  يانسان است( تحقق اسباب آن از جمله اراده الزم است که اگر آگاهانه باشد فعل عمد يژگي)که و يتحقق افعال اراد ين برايبنابر ا
 خود را دارد. يقا خطاست. که هر کدام آثار حقويبود و اگر نا آگاهانه باشد شبه عمد 

 د که:يفرما يد دارد و ميش تاکيت انسان در قبال افعال اراديار و مسووليز بر اختيم نيو قران کر

 «إّنا َهَدْيناُه السَّْبيَل إّما شاِكرًا وإّما َكُفورًا»

 (۳ايم خواه سپاسگزار باشد يا ناسپاس. )سوره انسان: ما به او راه را نشان داده

 گفتند يزدند و م يوند ميپ يت الهيش را به مشيخو يمنطق مشرکان که گمراهم با نقل يقرآن کر

شديم و خواست، نه ما مشرك مىاگر خدا مى»گويند: مشركان )براى تبرئه خويش( مى«. ٍءلو شاَء اللَّه ما َأْشَرْكنا َوال آباُؤنا َوال َحرَّمنا ِمن شي»
 «كرديم!نه پدران ما و نه چيزى را تحريم مى

كسانى كه پيش از آنها بودند نيز، همين «. َكذِلَك َكذََّب اّلِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َحّتى ذاقوا بأَسنا»د که: يگو ين منطق را مردود شمرده و پاسخ ميا
 (۳۵ه يگفتند و سرانجام )طعم( كيفر ما را چشيدند. )سوره انعام آگونه دروغ مى
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 ده جبر و نقش آن در عملکرد حاکمانيعق

اى هر اندازه زور داشته باشد باألخره نياز به يك پشتوانه فكرى و فلسفى و عقيدتى دارد، که بتواند در جامعه بشرى هر قدرت جابره هميشه
بوده است.  يده به قضا و قدر الهيف عقيو تحر يج جبرگرائين فلسفه ها تروين ايتر ياز اساس يکيه کند يعملکرد خود را بر اساس آن توج

 يكنند و م شوند يعنى همه چيز را مستند به خدا مىخواهند عملکرد خودشان را توجيه كنند، جبرگرا مى گاههاى جّبار مىوقتى كه دست
 جور بشود. گذاشت كه اين شد، خدا خودش نمىجور نمىجور شد، اگر مصلحت نبود كه اينند: كار خدا بود كه اينيگو

 كه مردم را در مسجد بزرگ كوفه جمع كرد تا قضيه را به اطالع آنها برساند، گفت: ابن زياد بعد از شهادت اباعبداللَّه وقتى

 «اْلَحْمُد للَِّه الَّذى اْظَهَر اْلَحقَّ َو اْهَلُه َو َنَصَر اميَراْلُمْؤِمنيَن َو اْشياَعُه»

 روانش را نصرت داد.يد و پيزيكنيم كه حقيقت را پيروز كرد و خدا را شكر مى

 د:يگو يها مينب سالم اهلل عليدر مواجهه با حضرت زاد يباز ابن ز

 …خدا را شكر، اين خدا بود شما را رسوا كرد و شما را كشت«. …اْلَحْمُد للَِّه الَّذى َفَضَحُكْم َو َقَتَلُكمْ »

 ه کردند.يآن توج ير مبناش را بيخ حاکمان ظالم عملکرد خوين منطق از آن روزگار در منظومه عقائد مسلمانان گنجانده شد و در طول تاريا

 ستاده اند.ين منطق ايهم السالم همواره در مقابل ايت عليواهل ب

 اد است:ين با ابن زين العابدينمونه آن مقابله امام ز

ن حسين هستم. من على ب« ا َنا َعِلىُّ ْبُن اْلُحَسْيِن»تو كى هستى؟ فرمود: « َمْن اْنَت؟»ن گفت ين العابدياد در مجلس کوفه به امام زيابن ز
مگر على بن حسين را خدا در كربال نكشت؟ فرمود: من برادرى داشتم، نام او هم على بودو مردم « ا َلْيَس َقْد َقَتَل اللَُّه َعِلىَّ ْبَن اْلُحَسْيِن؟»گفت: 

 [۱را مردم كشتند.]در كربال او را كشتند. گفت: خير، خدا كشت. فرمود: البته كه قبض روح همه مردم به دست خداست، اما او 

 يمتعال مردم را بر گناهان مجبور م ين گمانند که خدايبر ا يه السالم فرمودند که: مردم در باره قدر بر سه مرامند، برخيو امام صادق عل
لطه پروردگار را نان سيز به آنها واگذار شده است. اين باورند که همه چيبر ا ين نسبت ظلم دادن به خداست و در حد کفر است و برخيسازد ا

ف يند خداوند آنچه در حد طاقت بشر است بر عهده او نهاده و تکليگو يز در حد کفر است و گروه سوم آنانند که مين نيموهون شمردند و ا
آگاه ن گروه مسلمانان يکند و ا يکند استغفار م يچيد و اگر سرپيگو يکند خدا را سپاس م يکيطاق را از عهده برداشته است اگر نيماال

 (۳۶۰خ صدوق ص يد، شيهستند. )التوح

ز داخل قضا و قدر يبوده و در صورت عدم وقوع ن يريشگيح قابل پير صحينبوده و با تدب يامر خارج از اراده بشر ن حادثه دردناک منايبنا بر ا
 ن روشن است.يم ديکه بطالن آن بر اساس تعال يبود نه مخالف آن مگر بر اساس منطق جبرگرائ ياله

 تحمل آن يو چگونگ اجعه مناف
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بت و يکان خود را در آن از دست داده اند است. عمق مصيما نزديکه مستق يکسان يمواجه شدن با آن برا يچگونگ م منايک بعد فاجعه عظي
 يتها در زندگبيسته است به حکمت مصيشا  ن رابطهيها دشوار نموده است در ا يليخ ياست که تحمل آن را برا ير منتظره بودن آن، طوريغ

 م.يداشته باش يان نموده اند نگاهيت مواجه شدن با مصائب بيفيک ين برايکه بزرگان د يانسان و راه ها

 انسان يبت ها در زندگينقش مص

خ يدر طول تار ياء و مومنان و اقعياء و اوليانب يزندگ ياست حت يبشر جار ياست که در زندگ يک امتحان الهيبشر  يبت ها در زندگيمص
ت مومنان است که در روح آنها يث تربيات قرآن و احاديآکنده از انواع مصائب و ابتالئات بوده است. و عمده حکمت و فلسفه آن بر اساس آ

 ن مقام ها بشوند.يا يقرارداده شده برا يافت پاداش هايسته دريت برسد تا شايم و رضا به فعلين و تسليقيمقام صبر، استقامت و 

 د:يفرما يقرآن م

آزماييم و شكيبايان را مژده ده. آنها كه هر گاه مصيبتى به ها مىو هر آينه شما را به چيزى از بيم و گرسنگى و كاهش مالها و جانها و ميوه
آنها  گرديم! اينها، همانها هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده وما از آِن خدائيم و به سوى او بازمى»گويند: رسد، مىايشان مى

 (۱۵۷ -۱۵۵ه ييافتگان! )سوره بقره آهستند هدايت

 ن نقل شده است که فرمود:يچن يامبر گرامياز پ يثيو در حد

داده و  يزند و اگر خوشنود باشد او را برتريگ يشه کند او را برميکند پس اگر صبر پ يرا دوست داشته باشد او را مبتال م يهرگاه خدا بنده ا
 [۲دهد.] يممتازش قرار م

 ه نقل شده است که فرمود:يامام جعفر صادق عل  و از

 [۳شود.] يکه در بدن او بر او عارض م يرسد مگر با درد و رنج ياست که بنده به آن نم يدر بهشت مقام

 ن مواجهه با مصائبيدن به آرامش در حيرس يراه ها

 ر بودن آن کمک گرفت:يبال و تحمل پذ يکاهش سخت يبرار را يز يتوان از راهها يهم السالم ميت عليات اهل بيبر اساس آنچه روا

 هم السالميت عليامبر ص و اهل بيمصائب پ ياد آوري*

خود را قابل  يبت هايمص  اد آن مصائبيفتد و با يو ائمه اطهار ع ب ياء الهياد مصائب اوليک فرد مومن در مواجهه با مصائب به يسته است يشا
 تحمل کند.

 ب فرمودند که:يد شبيبه فرز ه السالميامام رضا عل

دند و همراه يدن گوسفند سر بريه کن چون که او را مانند سربريگر ين بن عليبر حس يه کنيگر يزيچ يبرا يخواه يب اگر ميفرزند شب يا
 [۴ن نداشتند.]يزم يدر رو يد شدند که هماننديتش شهيجده نفر از جوانان اهل بياو ه
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 [۵بتهاست.]ين مصياد کند که از بزرگتريامبر را يبت از دست دادن پيرسد مص يبتيرا مص امام جعفر صادق فرمودند که هر که

 داد. يم يامبر )ص( تسليبت از دست دادن پيمص يادآوريد خود را با يخبر شهادت مالک اشتر به او رس يه السالم وقتيعل يعل  لذا

ست انسان به ين ييا جايابد که دني ين است که انسان در ميالسالم ا هميت عليمصائب اهل ب يادآورياز جهات آرامش بخش بودن  يکيد يشا
 دند.يند يا خوشين دنيت )ع( هستند در ايامبر )ص( و اهل بيزان انسان که همان پين عزيکه واالتر يآن دل ببندد در حال

 صابران قرار داده است يکه خداوند برا يپاداشها ياد آوري*

آيند كه نهراسيد و اندوهناك پروردگار ما خداوند است سپس پايدارى كردند، فرشتگان فرود مى»گفتند: د: آنان كه يفرما يم ميقرآن کر
 [۶«]دادند مژده باد!نباشيد و شما را به بهشتى كه وعده مى

ها بدن او را تکه کرد که با مقراض  يهست آرزو م يدانست که در مصائب چه پاداش ياگر مومن م» د:يفرما يه السالم ميامام جعفر صادق عل
 [۷«]کردند. يتکه 

 خدا نزد اوست ي*آنچه که انسان دارد امانت ها

است که انسان  يبه زندگ ين نگرشيرد. با چنيگ يخدا در نزد اوست و خدا هر وقت خواست امانت خود را م يها انسان، امانت ها يهمه دارائ
 ند.يب يب نميآس يکان خود از نظر روحيبا از دست دادن نزد

خداوند است  يه هايفرزندان ما از مواهب و عار  جانها و اموال»ن آمده است:ياو گران آمده بود چن يامبر ص به معاذ سوگ فرزند براير نامه پد
در خود و  يديدگاه توحيت ديد است مومنان با تقويام [۸«]رد.يگ يآنهارا پس م يار ما گذاشته و در وقت مشخصيمشخص در اخت يکه تا مدت

صابران قرار داده  يکه برا ياله يدن به همه پاداش هايرس يبرا يله ايبت بزرگ را وسين حادثه تلخ و مصيات خدا ايشتر به عنايبتوجه 
 بسازند.
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 معاون سازمان حج عنوان کرد؛

 ين فاجعه منا/سرنوشت رکن آباديت مفقوديوضع

 

 

 ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۴مهر  ۲۱شنبه سه - 2939736خبر:  ٔ  شناسه

 

  

افته است گفت: متأسفانه هنوز يکر انتقال يپ ۸۷ن يخبرنگار شبکه خبر در ب ينيکر مرحوم حسينکه پيان ايارت با بيمعاون سازمان حج و ز
  .دا نشده استيو پ ييلبنان، شناسا ن کشورمان دريشيپلمات پيد يآبادکر رکنيپ

کر يو انتقال پ ييت شناساين وضعيبرد درباره آخريبه سر م يکه هم اکنون در عربستان سعود يد محمديحم ،مهر يخبرگزاربه گزارش 
نفر از  ۸۷کر يشنبه پارت خبر داده بود، بامداد سهيسازمان حج و ز سيفاجعه منا، اظهارکرد: همان طور که قباًل هم رئ يرانيباختگان اجان
 .افتيفاجعه منا از فرودگاه جده به کشور انتقال  يرانيباختگان اجان

زان ين عزيکر ايپ ييات شناسايست و در حال انجام عمليفاجعه منا مشخص ن يرانيباختگان انفر از جان ۶۵ت ياضافه کرد: همچنان وضع يو
 .ميهست

 

کرها ين پيا ير، افزود: اساميا خيافتند مشخص است يکه بامداد سه شنبه به کشور انتقال  يت اجسادين سئوال که هويدر پاسخ به ا يمحمد
 .شان اعالم شده استيهامشخص است و به خانواده

 

کر يز وجود دارد اما هنوز پير شبکه خبر نکر خبرنگايافته به کشور، پير انتقال ياخ يکرهاين پيارت، در بيبه گفته معاون سازمان حج و ز
 .نشده است ييشناسا يآبادمرحوم رکن

 

حضور  يدر عربستان سعود يرانيهزار زائر ا ۱۰ز گفت: هم اکنون حدود يبه کشور ن يرانيت بازگشت حجاج اين وضعيدر خصوص آخر يو
  .ودشيبه کشورمان انجام م يرانين پرواز بازگشت حجاج ايمهر آخر ۲۵دارند و 

 

نفر از حجاج کشورمان در فاجعه منا،  ۴۶۴مشرف شدند که متأسفانه  ين وحيبه سرزم يرانيهزار زائر ا ۶۴ن گزارش، در حج امسال يبر اساس ا
 .جان خود را از دست دادند

 

  

http://www.mehrnews.com/
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 عنوان کرد؛ ياوحد

 جانباخته در مکه ۶شود/دفن  يمفقود منا امشب مشخص م ۶۵سرنوشت 

 

 ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۴مهر  ۲۱شنبه سه - 2939789خبر:  ٔ  شناسه

 

در حادثه منا خبر  يمفقود يرانيزائر ا ۶۵مشخص شدن سرنوشت  يبرا يبا مسئوالن سعود ينشست يارت از برگزاريس سازمان حج و زيرئ
  .شوديباخته در مکه دفن مزائر جان ۶کر ي: پداد و گفت

ن حادثه، ياز ا ياديت مفقودان حادثه منا، افزود: با توجه به گذشت مدت زمان زين وضعيدر مورد آخر يد اوحدي، سعخبرنگار مهربه گزارش 
 باخته در حادثه منا مفقود هستند.جان يرانيائر انفر ز ۶۵رود و هنوز يش ميپ ياجساد به کند ييشناسا

 ۶۵آن سرنوشت  يشود که طيحادثه منا برگزار م يرانيت مفقودان اين وضعيآخر يبررس يبرا يبا مقامات سعود ياگفت: امشب جلسه يو
 ر.يا خياند ن زائران در مکه دفن شدهيا ايزائر مشخص خواهد شد که آ

 يين اساس امکان شناسايستان عنوان کردند که مشخصات همه زائران دفن شده در عربستان ثبت شده بر همد کرد: مقامات عربيتاک ياوحد
 زائران وجود دارد.

نفر دفن  ۶اند که تاکنون ن افراد را در مکه داشتهيباختگان حادثه منا درخواست دفن انفر از جان ۶ارت گفت: خانواده يس سازمان حج و زيرئ
 .گر در حال انجام استيدفن دو زائر د يبرا يقانون فاتياند و تشرشده
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 س سازمان حج خبر داد؛يرئ

 زائر هنوز مفقود هستند ۳۶جانباخته منا در مکه/ ۲۹دفن 

 

 

 ۲۳:۲۸ - ۱۳۹۴مهر  ۲۲چهارشنبه  - 2941239خبر:  ٔ  ناسهش

 
 

  .فاجعه منا خبر داد يرانيگر از مفقودان ايتن د ۱۲ت ين وضعييارت از تعيس سازمان حج و زيرئ

جعه منا، گفت: در ادامه جلسات روز گذشته فا يرانيت مفقودان اين وضعيدر خصوص آخر يد اوحدي، مهندس سعمهر يخبرگزاربه گزارش 
ن يت مفقودين وضعيين مذاکرات موضوع تعيا ياصل ياز محورها يکيم که يو وزارت حج عربستان داشت يقانون يبا پزشک يامروز هم مذاکرات

 .مکرمه دفن شده است ز در مکهين يرانيگر از جان باختگان ايکر ديپ ۱۲ن گفتگو ها مشخص شد يفاجعه منا بود که که در ا يرانيا

ل يمتاسفانه به دل يتفحص ما کامال محرز شده بود ول يز جان باخته توسط گروه هايعز ۱۲ن يا يو شخص يت فردين هويش از ايافزود: پ يو
رغم کرده بودند به  يمختلف را جمع آور يشهرها يکه اجساد سردخانه ها يعربستان در آن زمان يمکرر اجساد در سردخانه ها ييجابجا

 يقانون يک پزشکيکه از واحد انفورمات يتا با استعالميل داده نشد و امروز نهاين اجساد به ما تحويکه صورت گرفت ا يمتعدد يها يريگيپ
مکه مکرمه دفن شده و البته بر  يدر محل قبورالشهدا يزان در قسمت مخصوصين عزيا يکرهايها صورت گرفت، مشخص شد که پ يسعود

 يکرهايق دفن پيزان محل دقين عزيافت اثر انگشت ايد کرد که به محض دريز تأکين يجود که مشاهده شد، طرف سعوداساس اطالعات مو
 .خواهد بود يين جان باختگان هم قابل شناسايا

نفرشان  ۵ و يو شخص يت مليهو ينفر آنان دارا ۱۲که قبال اعالم شده بود که  ينفر ۱۷ارت ادامه داد: با احتساب يس سازمان حج و زيرئ
ن لحظه از ياعالم کرد: تا ا ياوحد .مکه مکرمه دفن شده اند يدر محل قبور الشهدا يرانيا ۲۹آنها مشخص است، در مجموع  يت مليهو

 ياز طرف سفارت جمهور يجد يها يريگين خصوص پيم که در ايدر دست ندار يفاجعه منا اطالع يرانين اينفر از مفقود ۳۶ت يوضع
زان روشن شود و اطالع ين عزيت ايارت در حال انجام است تا وضعيران در جده و سازمان حج و زيا ياض و کنسولگريرران در يا ياسالم
 .رديز صورت گيالزم به مردم عز يرسان

عربستان  يقانون يک پزشکينها را از انفورماتيشده بود و امروز اطالعات دفن ا يين شناسايش از ايکر پيپ ۱۲ن يادرآور شد: ايان يدر پا يو
نکه موضوع را در ين با توجه به ايم و همچنيکه داشت يمتعدد يها يريگيبا پ يزان هم انجام شده ولين عزيبه خانواده ا ياطالع رسان .ميگرفت

شده  يمکه مکرمه خاکسپار ياز قبورالشهدا يزان در قسمت خاصين عزيم امروزمشخص شد ايها مطرح کرد يجلسات روز گذشته با سعود
 .اند
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 :ن زاده در پاسخ به مهر عنوان کرديام

 يب سرخ جهانيران از صليمنا/ درخواست ا يات پرونده حقوقين جزئيآخر

 
 

 

 ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۴مهر  ۲۲چهارشنبه  - 2941105خبر:  ٔ  شناسه

 

  .ح داديحادثه تلخ منا را توض يحقوق يريگيات انجام شده در مورد پين جزئيس جمهور آخريرئ يحقوق معاون

کشته  يت حقوقين وضعيدر مورد آخر رخبرنگار مهدر پاسخ به  يخبر ين زاده عصر چهارشنبه در نشستي، الهام امخبرنگار مهربه گزارش 
با حضور حقوقدانان، وزارت کشور، سازمان حج، وزارت ارشاد، وزارت خارجه و وزارت  يحقوق يريگيدر حادثه منا گفت: ستاد پ يرانيشدگان ا

 شود. يمستندها جمع آور يل شد و قرار شد تمامياطالعات تشک

امداد و نجات  ينکه استانداردهايبر ا ياسناد و مدارک خود را مبن يم تماميل احمر خواسته او هال يب سرخ جهانين رو از صليافزود: از ا يو
 ران بدهند.ير به ايا خيت شده است يدر مناسک حج رعا

هر چه زودتر کشته  يل شرعيم به دالياب شده است. البته مجبور شديقت يته حقيحقوق بشر و کم ين درخواست هم از شوراين ايهمچن
 ح اجساد، نظر خود را اعالم کرده است.يبا تشر يقانون يم اما پزشکيل و دفن کنيا تحوشدگان ر

تهران و وزارت اطالعات مفتوح است و هم اکنون در حال گرفتن وکالتنامه از خانواده  يس جمهور گفت: پرونده در دادستانيرئ يمعاون حقوق
 ت کند.يد شکايزائران دچار مشکل شده و با يدث و عمر برال داشتن پوشش حوايمه هم به دلين بيم. همچنيان هستيقربان

ن خصوص از مراجع عظام يمجازات شوند. در ا يخواهند عامالن اصل يستند و فقط ميمه نيبه دنبال پول ب ياز خانواده ها حت يافزود: برخ يو
 نه محاسبه شود.د جداگايا بايشود  يه محسوب ميجزء د يو معنو يا خسارات ماديم که آيهم استعالم کرد
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 ندگان پاکستان دراعتراض به آمار نادرست حادثه منايترک مجلس توسط نما

 

 

 ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۴مهر  ۲۲چهارشنبه  - 2940730خبر:  ٔ  شناسه

 

  

ن کشور در يت مفقود شدگان اين کشور در مورد وضعيا ينير امور دير شفاف وزيپاکستان به نشانه اعتراض به پاسخ غ يندگان سناينما يبرخ
  .حادثه منا مجلس را ترک کردند

دولت به مجلس در مورد آمار جان باختگان  ييوپاسخگ يبرا  پاکستان ي، مجلس سنا«مزيسچ تا»به نقل از روزنامه  مهر يخبرگزاربه گزارش 
پاکستان در جواب  ينير امور ديوز« وسفيسردار محمد »ن پرسش و پاسخ، يان ايدر جر ل شد.يق مفقود شدگان حادثه منا تشکيت دقيو وضع
 نداد. يننده ادوارکيق مفقودشدگان فاجعه منا، پاسخ اميت دقيپاکستان در مورد وضع يس مجلس سنايرئ« يرضا ربان»سوال 

نفر از  ۲۹و اطالعات،   ز با انتشار نامين ينفر هستند و سران عربستان سعود ۹۹حادثه منا  يان پاکستانيتعداد قربان« وسفيسردار »به گفته 
مارستان يب ن حادثه مفقود هستند و دو نفر از آنها دريدر ا ينفر از حجاج پاکستان ۱۸افزود که  يو آنها را در عربستان دفن کرده است.

 تحت درمانند. يعربستان سعود

 يمخف يضمن تالش برا اعالم کرد: دولت  يانات ويضمن اعتراض به ب« حزب مردم»ندگان مجلس و عضو ياز نما يکي« فرحت اهلل بابر» اما 
حزب »نده مجلس و عضو ينماگر يد« ز خانيمحسن عز» کند. يق به مردم امتناع مينگه داشتن آمار و اطالعات مربوطه از دادن اطالعات دق

 يت اعضايوضع يريگيپ يخانوداگان جان باختگان و مفقودشدگان برا يط مناسب برايپاکستان از دولت به خاطرفراهم نکردن شرا« عدالت
 خانواده شان انتقاد کرد.

انجام ندهند  يزيت آميدامات موفقن باره اقيدر ا يپاکستان و عربستان سعود يان داشت که اگر دولت هايس مجلس سنا بيرئ« يرضا ربان»
قات الزم در يدر پاسخ گفته بود که دولت عربستان تحق« وسفيسردار » شوند. يسپرده م ين حادثه به دست فراموشيتمام مفقودشدگان ا

را « وسفيسردار » ز سخنانيندگان مجلس نينما اجازه دخالت در امور حج را نخواهد داد. يرا انجام خواهد داد و به کس  ان حادثه منايجر
 ر شفاف دانستند و در اعتراض مجلس را ترک گفتند.ينامطمئن و غ

به دولت عربستان در خصوص فاجعه منا نشان نداده و اعالم کرده که  يچ گونه واکنش اعتراضيالزم به ذکر است که دولت پاکستان تاکنون ه 
ن دولت پاکستان در خصوص فاجعه منا به يهمچن نان دارد.يکند، اطم ينه اعالم و اطالع رسانين زميبه هر آنچه دولت عربستان در ا

 نه سکوت کنند.ين زميد در ايکه با ن کشور هشدار دادهيا يهارسانه

ندگان پاکستان ينما يبرخ يز برخيشتر نيپ اند.نفر اعالم کرده ۳۰۰فاجعه منا را  يان پاکستانيقربان يتعداد واقع يخارج يها رسانه يبرخ
 ها انتقاد کرده بودند.ين کشور و عدم اعتراض به سعوديت حجاج ايوضع يريگيه عملکرد دولت در خصوص پنسبت ب
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 استان کشور ۸جانباخته فاجعه منا امروز در  ۳۶تشييع پيکر

 

 ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۴مهر  ۲۲چهارشنبه  - 2940364خبر:  ٔ  شناسه

 
، کرمان و يو جنوب ي، لرستان، خراسان شمالياري، گلستان، چهار محال و بختيخراسان رضو يجانباخته فاجعه منا امروز در استانها ۳۶کر يپ

 .شود يع مييقم تش
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 :استاد ارتباطات دانشگاه تهران

 ما را نشان داد قيعم يفاجعه منا بحران ارتباط

 

 

 ۰۸:۰۵ - ۱۳۹۴مهر  ۲۲چهارشنبه  - 2940056خبر:  ٔ  شناسه

 

ن فاجعه دائمًا يان ايگفت: ما درجر« فاجعه منا يابعاد رسانه ا يبررس»ر گروه ارتباطات دانشگاه تهران در نشست يمنتظر قائم، مد يمهد
  .ميکردن حادثه را لحاظ نيبازماندگان ا چ وقت حاليم و هياه گونه داشتيس ييبازنما

و  يدر رسانه ها، بازتاب در رسانه مل ين الملليبازتاب ب يبا سرفصل ها« فاجعه منا يابعاد رسانه ا يبررس»، نشست خبرنگار مهربه گزارش 
 د.برگزار ش« يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان»صبح امروز در  يمجاز يبازتاب در فضا

، ياسيک منشور است که ابعاد مختلف سي يگرير گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: حادثه منا هم مثل هر حادثه ديمد منتظر قائم، يمهد
 ن فاجعه را از چهاريمختلف به آن پرداخته شود. ا يايکند تا از زواين امکان را فراهم مين منشور ايدارد و ا ينيو د ي، فرهنگيتي، امنينظام

ن ينکه بخواهم در ايش از ايکرد اما من پ يتوان بررس يو ارتباطات بحران م يت ملي، رسانه ها و امني، نظام خبررسانيخبر يه ارزش هايزاو
 را عرض کنم. يش نکاتيها يژگيسالم و و يباره صحبت کنم الزم است درباره نظام رسانه ا

م يتوان يم نمينها را درک نکنيا يو تا وقت ديآ يان ميشدن و انقالب ارتباطات به م يجهان يشود پا يافزود: هروقت صحبت از ارتباطات م يو
ران و يپس ذهن مد يم و معرفت شناسيت شده ايک تربيت کالسيم. اغلب ما با ذهنيداشته باش راتشانياز تبعات و تأث يدرک درست

ضه ينبودن عر يو اگر هم داشته باشند فقط در حد ادا و محض خال د توجه ندارنديات جهان جدينگونه است که به مقتضياستگزاران ما هم ايس
م در ين مثل از هول حليبه قول ا يم و گاهي، انباشت تجربه و... نداريم، الزامات عقل جمعيد را درک نکرديجد يارتباط ياست. اغلب ما فضا

 يشود و رفتارها يحاکم نم يليمثل فاجعه منا عقل تحل يطيادر شر نکهيجه ايم. نتيآور يکاله م م،ياورينکه سربيا يم و به جايافت يگ ميد
 م.يرا درک نکرده ا ينظام ارتباط يو فروپاش يما فراپاش يم. به عبارتيباال بده يدر رده ها ياديز يشود که ما ضررها يل باعث ميقل يعده ا

م يکامل ندار ي«ما»ک يم که يد توجه کنيگران باشد، بايدما و  يريرگروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: ارتباطات اگر رکن شکل گيمد
ن رابطه يرد. در هميگ يبزرگتر قرار م يک مايما در درون  يست و ابعاد زندگيدارد پس ز« ما»از  يمختلف يه هاين اليچون کره زم

تواند همه گروه ها را پوشش بدهد چون ن است که بيبودن ا ين مليت ايرمز موفق يبداند ول يو سراسر يل دارد خودش را مليما تمايصداوس
 ي، اجتماعياسيرد. در نظام سيگ ين کل شکل ميکه تفکر، مطالعه و گفتگو باشد، ا يوسوسه ما شدن و کل شدن را همه دارند اما در جامعه ا

شبرد منافع يپ يبرا يشد هرکسندارد. اگر قرار با يخيت و ما بودن تداوم تارين کليل کرده، ايات تحمييت خودش را به جزيکه کل يو فرهنگ
م. جناح ها يديم و شنيدياست که درباره فاجعه منا د ين توهم توطئه و اخبار متناقضيجه اش همياستفاده کند نت يخاص يخود از استراتژ

 خود برسند. يق آن به خواسته هايحق ندارند مالک رسانه باشند تا از طر

 يد جلويکند، ما با يکمک م يليبه ما خ يويم مراجعات آرشيت ذهن بروير باشد به سمت هداقرا يان خبريک جريمنتظرقائم افزود: اگر در 
هم  ين حادثه جامعه بشرينبود و بزرگتر ييحادثه استثنا يبود ول يبت باريم بله حادثه غمبار و مصييم و بگويستيبا ن رابطهياستثناء کردن ا
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 يل اصلياست که ما هنوز دل ين درحاليم. ايکن يعات باز ميدامن زدن به شا يرا برام فضا يک فاجعه را استثنا کني ينبوده است چون وقت
 م.يدان ين ماجرا را نمياتفاق افتادن ا

 يم درحالين حادثه را لحاظ نکرديبازماندگان ا چ وقت حاليم و هياه گونه داشتيس يين فاجعه دائمًا بازنمايان اين افزود: ما در جريهمچن يو
ک خبر درست و موثق بودند تا ابراز احساسات. توهم توطئه در همه جوامع يشتر منتظر ين فاجعه خانواده ها بيا ييابتداکه در چندساعت 

ت هم نشده است. ما يريان همه وجود دارد و مديختگان نقد نشده همچنان در ميران چون ماجرا توسط نخبگان و فرهيوجود دارد منتها در ا
که ما  يم؛ کارييم با زبان احتماالت سخن بگويندار ييمدرک از جا يم و تا وقتيکن ي، احتماالت را بررسيعقالن ييم در بازنمايرياد بگيد يبا

 م.يصحبت کرد يم و اتفاقًا همه جا با زبان قطعيانجام نداد

از نهادها و  يمه خبرنگار اعزامن هيتعجب داشت که با وجود ا ين نکته جايرگروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: در مورد سرعت هم ايمد
 ينيتوانستند اخبار ع يخبرنگاران ما م يک تماس تلفنيکه با  يم، درحالينداشت يچ خبر موثقيه ما هيموسسات مختلف، چرا تا چندساعت اول

ن يرفت بعد از چن يار مشد. انتظ يم بيبود که بالفاصله پس از انتشار تکذ ين کمرنگ بودن خبرنگاران هم اخباريجه ايت کنند، نتيرا روا
ن يخب متأسفانه ا يک کانال موثق منتشر شود وليگرفت تا همه اخبار از  ينها شکل ميو امثال ا يشي، هم انديستاد اطالع رسان يحادثه ا
 فتاد.ياتفاق ن

را با سرعت توسط متخصصان و  م اخباريمعنا دارد که ما توانسته باش يسالم است زمان ينظام رسانه ا يصه هايگر خصيکه از د يريرقابت پذ
جه آنکه يندارد. نت ييمعنا يم و خب رقابت با دست خاليم رقبا را برکنار کنين است که بتوانيم چون رقابت کردن متضمن ايآگاهان منتشر کن

که  يکنند در حال يم را منتشر يزيم آنها چه چينيم ببيمان يو منتظر م يخارج ير رسانه هايو سا ي. سي. بيشود ب يمان م يما منبع خبر
 م.يمنبع باش يخارج يرسانه ها يد برايمثل فاجعه منا، ما با يدر مورد حوادث

ن يدر ا يد کند و منبع خبر شود. نکته اصلينتواند به عنوان خبرنگار خبر تول يند تا هرکسيايدان بيد متخصصان به ميدر ارتباطات بحران با
و درست از ماجرا  يعقل ييد بازنمايم بايا عربستان را محکوم کنيم يکن ين موضوع را برجسته سازيم اينجاست که حاال اگر ما بخواهيرابطه ا

د حرفمان را در يم بايکن ياسياگر قرار است ما با عربستان رقابت س يعنيم ين شرح ماجرا حرفمان را بزنيريز يه هايم سپس در اليداشته باش
 عربستان مقصر است. جه برسند که مثالً ين نتيخودشان به ا ييهرجااز  يکه تمام جوامع بشر يم، طوريلفافه بزن

 يم که به جايرياد بگيد يم. بايرس يت ميدر انتها به اقتدار و مرجع ميرا درست رفته باش ير قبليان گفت: اگر ما سه مسيمنتظر قائم در پا
 يت ميده مرجعيده و فراپاشين جهان فروپاشيم چون در ايبزن قت و اطالعاتيو شعارگونه حرفمان را با زبان حق يطرح مسايل در قالب احساس

ل کنند تا از آن ين است که مراکز و پژوهشگاه ها حادثه را تحليا يطين شراين برخورد در چنيکند. به نظرمن بهتر يتواند به ما کمک بزرگ
سال بعد از انقالب  ين سيشود، اگر در طول ا ينم کمبود و خطاها مشخص يام عاديم چون در اياوريانباشت به دست ب م و تجربهيريدرس بگ

را در  قيعم يفاجعه منا بحران ارتباط مان شعار بوده است.ين حادثه نشان داد حرف هايم ايه کرده بوديمذاهب تک بيران به موضوع تقريا
 ران نشان داد.يا
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 ارت خبر داد؛يس سازمان حج و زيرئ

 مفقود منا ۲۹ ييشناسا يبرا يقانون يم پزشکياعزام ت

 
 

 ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۴مهر  ۲۳پنجشنبه  - 2941728خبر:  ٔ  شناسه

 

 

کشورمان در  يقانون يم پزشکيجعه منا خبر داد و گفت: با حضور تفا يرانين ايت مفقوديوضع يريگيارت از ادامه پيس سازمان حج و زيرئ
  .دنبال خواهد شد يت بهتريتر و با جد يط تخصصين در شرايمفقود يريگيعربستان کار پ

 يزائر ۳۶ن فاجعه منا، گفت: در خصوص يت مفقوديها از وضع يريگين پيدر خصوص آخر يد اوحدي، مهندس سعمهر يخبرگزاربه گزارش 
ندگان وزارت بهداشت و يدر محل وزارت بهداشت عربستان با حضور نما يست امروز مجددا جلسه اياز آنها در دست ن يکه تاکنون اطالع

 .ميديرس يجه اساسيو نت ين جلسه به سه جمع بنديوزارت حج آن کشور برگزار شد که در ا

ن يران قرار است به عربستان اعزام شوند صحبت شد که در ايا يقانون يکه از پزشک يزانينفر از عز ۵خصوص  ن جلسه دريافزود: در ا يو
ن در يمفقود يريگيم با حضور آنان در مکه مکرمه کار پيدواريزان صادر شده است که امين عزيا يزايخصوص موافقت الزم صورت گرفته و و

 .جلو رود يت بهتريتر و با جد يط تخصصيشرا

نفر زائر دفن شده  ۲۹نفر مفقود و  DNA ۳۶ زان حتما با امکاناتين عزيد کرد حضور ايتأک يس سازمان حج ادامه داد: البته طرف سعوديرئ
د کردند که هر آنچه خواسته ينفر بتوانند بر اساس خواسته خانواده آنها عمل کنند که البته در جلسه امروز هم تأک ۲۹باشد تا در خصوص آن 

 .نديدارند تا عمل نما يکه دفن شده اند آمادگ يکر جان باختگانيانتقال پ ياده جان باختگان باشد حتخانو

 ياز سو ينامه ا يط يطرف سعود ياز اعالم شده از سويمورد ن DNA يان کرد: در جلسه امروز مصوب شد استانداردهايب ياوحد
 يقانون يار پزشکين نامه تا شنبه در اختيران اعالم شود که حداکثر ايا يقانون يران به وزارت بهداشت و پزشکيا ياسالم يجمهور يکنسولگر

 .رديکشورمان قرار گ

 ينکه در چارچوب استانداردهايران از خانواده جان باختگان گرفته شود و ايدر ا DNA رفت کهيپذ ين طرف سعودياظهار داشت: همچن يو
 .فتند و به عربستان سفر کننديبازماندگان به زحمت بست که ين يازياست و ن يمورد قبول آنها باشد کاف

ن ينفر و همچن ۲۹آن  ييبر اساس استاندارد مورد نظرهرچه زودتر به عربستان فرستاده شود تا کار شناسا DNA اظهار داشت: الزم است يو
 .رديعتر انجام گيست، هر ه سرياز آنها در دست ن  يکه اطالع ينفر ۳۶ يريگيپ

 ياسالم يجمهور يت سرکنسولگريدر مکه مکرمه با محور يهر هفته هم جلسه ا يان کرد: ضمنًا قرار شد دوشنبه هايب س سازمان حجيرئ
م در آن جلسات يشرفت امور را بتوانيل شود که روند پيارت در محل وزارت بهداشت عربستان تشکيندگان سازمان حج و زيران در جده و نمايا
 .ميکن يريگيپ
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ح داد: امروز هم در جلسه با يخواهد بود، توض ييل دفن جان باختگان حادثه منا که با اثر انگشت آنان قابل شناسادر خصوص مح ياوحد
د کردند که محل دفن همه يها تأک يز در آن جلسه حضور داشت، سعودير نيار وزينده تام االختيندگان وزارت بهداشت عربستان که نماينما
د کردند که بعد از مشخص ين تأکيص خواهد بود و همچنيقابل تشخ يق انگشت نگاريک سپرده اند از طرکه در قبورالشهدا به خا يزانيعز

 .نديآنان عمل نما يکامل دارند تا بر اساس خواسته خانواده ها يزان آمادگين عزيق دفن ايشدن محل دق

 يدر معاونت حقوق يته اين کميرجه و همچدر وزارت خا يته ايک کميدگان فاجعه منا گفت: يب ديآس يحقوق يريگيدر خصوص پ يو
اض و يران در ريا ياسالم يتوسط سفارت جمهور يحقوق يريگيل شده و در عربستان هم کار پين خصوص تشکيدر ا ياست جمهورير

 .ران در جده در حال انجام استيا يکنسولگر

ران در يا ياسالم يار سفارت جمهوريدگان در اختيب ديآس يپزشک يپرونده ها، صورت حادثه و سانحه و پرونده ها ياضافه کرد: تمام ياوحد
 يفاياست يم در راستايارت بتوانيسازمان حج و ز يبانيران در جده و با کمک و پشتيا يت کنسولگريعربستان قرار گرفته که انشاءاهلل با محور

 .ميداشته باش ين فاجعه اقدام جديده در ايب ديز آسيحقوق زائران عز

مکه مکرمه دفن شده اند  يتن از جان باختگان فاجعه منا در محل قبورالشهدا ۲۹صورت گرفته مشخص شده تاکنون  يها يريگيبر اساس پ
 .ستيدر دست ن يفاجعه اطالع يرانيمفقود ا ۳۶ت ين لحظه از وضعيو تا ا
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 :دادستان کل کشور

 جهان محکوم شده است يآل سعود نزد افکار عموم
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  .جهان محکوم شده است يدادستان کل کشور گفت: امروز آل سعود نزد افکار عموم-پاکدشت

م آباد يدر کر ينيدادستان کل کشور در جمع عزاداران حس يسييم ريد ابراهي، شامگاه چهارشنبه حجت االسالم سخبرنگار مهربه گزارش 
د ين خاطر نباين شد، به هميد ياين)ع( باعث احيام امام حسيدان اظهار داشت: قيد و ساالر شهيام سيشهرستان پاکدشت با اشاره به فلسفه ق

ام عاشورا و يز پيام کرد و امروز نيق يو اسالم ينيد يارزش ها ياياح ين)ع( برايافزود: امام حس يو دانست.  ياد اتفاقديک روين حادثه را يا
 است.  يو اسالم ينيد يدان، عمل به حق و ارزش هايد و ساالر شهيام سيق

معتقد  يان داشت: عده ايدر کشور ب ينيظام داز سخنان خود با اشاره به نقش امام راحل در استقرار ن يگريدادستان کل کشور در بخش د
 د. ين تفکرات کشيبر همه ا يخود خط بطالن يست اما امام راحل با حرکت الهياداره جامعه برخوردار ن يالزم برا ين از کارآمديبودند که د

ت با يانجام داد و در نها يکام اسالمبر اصول و اح يمبتن ينياستقرار نظام د ي)ره( همه تالش خود را براينياضافه کرد: امام خم يسيير
 د. يران، امام راحل به هدف خود رسيا يانقالب شکوهمند اسالم يروزيپ

ت و امامت يگفتمان وال يها يژگياز و يکيو مبارزه با ظلم و ستم  يزيگفت: استکبار ست يبارز نظام اسالم يها يژگياز و يکيبا اشاره به  يو
 يسيير ر بار ظلم نرفتند. يموجود استفاده کرده و ز يت هاين از همه ظرفيم که ائمه معصوميکن يشاهده من راستا ميشود و در ا يمحسوب م

 کند.  يدا مين اسالم معنا پيبا برائت از دشمنان د يتمداريدارد و امروز وال ياسالم يشه در اصول و باورهاير يزياضافه کرد: استکبار ست

شوند که  ين)ع( محسوب ميار امام حسي يتمدار دانست و گفت: کسانيافراد وال يها يژگياز و يکيرت را يدادستان کل کشور داشتن بص
در بخش  يو د کردند. يرت تأکيموضوع بص يبارها بر رو يم که مقام معظم رهبريمشاهده کرد ۸۸رت باشند و در سال يبص يژگيو يدارا

که  يجهان محکوم شده است و مردم از کسان يمروز آل سعود نزد افکار عمومان داشت: اياز سخنان خود به فاجعه منا اشاره کرد و ب يگريد
ان و با لب تشنه يک گويت اهلل الحرام، لبيو زائر ب يش از پنج هزار حاجيگفت: ب يسيير زار شده اند. ين را دارند بيفين شريحرم يخادم يادعا

  جان دادند. 
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 ن منايامور مفقود يهماهنگ يزمان حج به کشور براس سايبازگشت رئ
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 ين سفر کوتاه مدت احتمالين فاجعه منا و همچنيت مفقوديوضع يريگيپ يم تفحص کشور برايارت از ادامه تالش تيس سازمان حج و زيرئ
  .ن فاجعه منا خبر داديامور مفقود يهماهنگ يران براياش به ا

ها و توان خود را ت يفاجعه منا، گفت: همه ظرف يرانين ايت مفقودين وضعيدر خصوص آخر يد اوحدي، مهندس سعمهر يخبرگزاربه گزارش 
ته ين خصوص روز گذشته کميم و در ايست را روشن کنياز آنها در دست ن يکه اطالع يزيعز ۳۶ن يت ايم وضعيم تا بتوانيريگ يبکار م

 .مشخص شود يريگيادامه کار پ يبرا ير روشنيل شد تا مسيتشک يبا طرف سعود يمشترک

ر بهداشت يقائم مقام وز ينده طرف سعوديندگان دو طرف مشخص شده اند که نماينماها  يافزود: بر اساس توافق صورت گرفته با سعود يو
 .ت را عهده دار شده استيران در جده مسئوليا يز سرکنسولگريران نين از طرف ايعربستان است همچن

ند ي، فرآيمشترک تخصص يکشورمان در عربستان و همکار يقانون ينفره پزشک ۵م يم با حضور تيدواريان کرد: اميس سازمان حج بيرئ
 .ميکن يم يت را بررسين وضعيع گردد البته فردا هم آخريت تسريص هويتشخ

را به تهران  يها سفر چند روزه ا ياز هماهنگ يبرخ يته مشترک ، احتماال بنده برايدر ادامه گفت: قبل از جلسه روز دوشنبه کم ياوحد
س يرئ .خواهند کرد يريگيت تمام پيستان مستقر خواهند بود و کارشان را با جدتفحص ما همچنان در عرب يخواهم داشت البته گروه ها

انجام خواهد گرفت اما  يهن اسالميم ينه منوره به سوياز مد يرانين پرواز برگشت حجاج ايان کرد: فردا آخريان بيارت در پايسازمان حج و ز
 .دادتفحص ما همچنان کارشان را در عربستان ادامه خواهند  يگروه ها

ب پرونده حج ين ترتينه منوره را به مقصد اصفهان ترک خواهند کرد و بديمهر ماه مد ۲۵شنبه  ۱۷:۳۰ساعت  يرانين گروه از حجاج ايآخر
 .ت ادامه دارديفاجعه منا همچنان با جد يرانين ايتن از مفقود ۳۶ يريگيپ ياست که تالش ها برا ين در حاليبسته خواهد شد ا ۹۴

ز دفن شده در مکه يعز ۲۹ن ين حادثه و همچنيک مفقوديبستگان درجه  DNA ران همراه با امکاناتيا يقانون ينفره پزشک ۵م يقرار است ت
دنبال  يشتريت بيدا کرده و با جديپ يتر ين خصوص روند تخصصيها در ا يريگيعربستان شوند تا پ يزان راهين عزيت ايبه منظور احراز هو

مسلمان جان  يهزار نفر از زائران کشورها ۵ش از يجمرات ب ير رميوقوع فاجعه منا در مس يد قربان در پيع دوم مهر ماه همزمان با .شود
 .خود را از دست دادند
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 :در گفتگو با مهر يآصفر

 گذرديان خود در عربستان نمياز کنار دفن اجساد حاج يران به سادگيا

 

 

 ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۴مهر  ۲۴جمعه  - 2941979خبر:  ٔ  شناسه

 
 

 يرانيان ايباخته در منا از جمله حاجاز حجاج جان يبرخ يمجلس با اشاره به دفن دسته جمع ياست خارجيو س يت مليون امنيسير کميدب
، در واکنش به دفن دسته خبرنگار مهردر گفتگو با  يمحمدحسن آصفر  .گذردين ماجرا نمير ااز کنا يبه سادگ ياسالم يگفت: جمهور

 يتيکفايو ب يتيمسئوليدهنده بن اقدام آنها کامال نشانيعربستان اظهار داشت: ا  باخته در فاجعه منا توسط دولتاز حجاج جان يبرخ يجمع
 يه گذاشته و فرصتيها در عراق و سورستيز تروريمن و تجهيحمله به  يابر حجاج است؛ چراکه دولت عربستان تمام وقت خود را برادر بر

توان تصور ياز کنار آن بگذرد. م يبه سادگ ياسالم يست که جمهورين يان مساله به گونهيد کرد: ايتاک يو به امور حج ندارد. يدگيرس يبرا
 نطور نخواهد شد.يم؛ قطعا ايکنيباختگان، سکوت مجان يهاا پرداخت غرامت به خانوادهکرد که تنها ب

ت يبا جد ياسالم يه بشوند و چه نشوند، جمهورين قضيگر وارد ايد يمجلس افزود: چه کشورها ياست خارجيو س يت مليون امنيسير کميدب
ک ما يپلماتيو د ياسيس يهاتياز مسؤالن حادثه، از شخص يان کرد: برخخاطرنش يآصفر کند تا تمام ابعاد حادثه معلوم شود.يم يريگيپ

 يشود و از کشورها يريگپيت پيد همچنان مفتوح بوده و با جدين پرونده بايد معلوم شود چه بر سر آنها آمده است، لذا ايهستند که حتما با
 نده تکرار نشود.يست که در آين ينيچ تضميهن موضوع نگذرند، چون ياز کنار ا يم به سادگيجهان اسالم هم انتظار دار

 کرهايپ يبر رو يپاشو آهک يحاج ۵۰۰هزار و کي يدفن دسته جمع

اجساد را  ياجازه دفن دسته جمع ينکه عربستان سعوديد بر ايبا تاک ياسالم يمجلس شورا ياست خارجيو س يت مليون امنيسير کميدب
نفر از حجاج  ۵۰۰هزار و کيده که يبه ما رس ييکرده است، عنوان کرد: خبرها ين اقداميچن يبه مسائل شرع ياعتقاديل بينداشته و به دل

د مشخص ينها باين همه ايها هم باشند؛ بنابرايرانين آنها اياند که ممکن است بش از هشدار رهبر معظم انقالب دفن شدهيگر کشورها، پيد
 شود.

بدون  ياند و حتگر کندهيد يدر اطراف مکه و شهرها يح داد: گودالين حجاج توضينفر از ا ۲۰۰هزار و کيت دفن حدود يبا اشاره به وضع يو
نها ياند و اختهياجساد ر ياند و سپس آهک و خاک بر روآنها خوانده يبرا يک نماز دسته جمعياند و ختهيکفن کردن آنها را درون گودال ر

 م.ين موضوع بگذرياز کنار ا يد به سادگيگر کشورها، لذا نبايد يو نه ضوابط قانوناند ت کردهيرا رعا يفات شرعيدهد که نه تشرينشان م

از حجاج بدون اطالع  يد موضوع دفن برخيژه بايت حادثه منا، به طور ويکل يريگيران عالوه بر پيا ياسالم يد کرد: دولت جمهوريتاک يآصفر
نکه شرع مقدس ما ين اقدام و بازگرداندن اجساد را قبول کند، مگر ايت ايد مسئوليز بايکند و دولت عربستان ن يريگيت پيران را با جديدولت ا

 اجازه بازگرداندن اجساد دفن شده را ندهد.
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 :در بازگشت از عربستان اعالم کرد ياوحد

 ها در فاجعه منا و رفتار بد با جانباختگان يت سعوديريسوءمد

 
 

 ۲۰:۱۲ - ۱۳۹۴مهر  ۲۵شنبه  - 2943150خبر:  ٔ  شناسه

 

 

نفر  هزار ۶کنند تعداد جان باختگان فاجعه منا به مرز  ياعالم م يکه خود مقامات عربستان يارت، گفت: براساس آماريس سازمان حج و زيرئ
  .است دهيرس

ات يح جزئي)ره( در مصاحبه با خبرنگاران به تشر ينيپس از بازگشت از عربستان در فرودگاه امام خم يد اوحدي، سعمهر يخبرگزاربه گزارش 
سوء  يقرار داشتند قربان ين حاالت روحانيس احرام و در بهترکه زائران در لبايد قربان درحاليفاجعه منا پرداخت و افزود: متاسفانه در روز ع

 .شدند ير مسئوالن عربستان سعوديت و سوء تدبيريمد

ته يو امدادگران و کم يران بعثه مقام معظم رهبريارت کشورمان، مديحج و ز يگفت: در همان روز اول فاجعه منا، با تالش مرکز پزشک يو
 .افتنديدر محل وقوع حادثه نجات  ييکردند به طور معجزه آسا يکه طلب کمک م يان مظلومنفر از زائر ۱۰۰ش از يشدگان بگم

م افزود: بالفاصله يل داديکارها تشک يريگيپ يرمجموعه برايته زيکم ۸نخست فاجعه منا ستاد بحران و  ينکه در روزهايان ايبا ب ياوحد
اعالم  يکه خود مسئوالن عربستان ييابتدا يهزار مجروح حادثه در روزها ۴بود که  يشروع شد و البته عمق فاجعه به حد يدانيم يکارها

 .افتندين کشور انتقال يا يمختلف در شهرها يمارستان هايکردند به ب

مارستان هالل احمر يمنا و ب يمارستان هايرا با انتقال به ب يرانيزائر مجروح ا ۴۰۰ارت گفت: در مدت چهار روز يس سازمان حج و زيرئ
 .ميت کامل قرار داديريت آنها را تحت مديم و ظرف کمتر از دو هفته وضعيمان در مکه منتقل و به آنها سر و سامان دادکشور

که خود  يافزود: بر اساس آمار يرانيگر زائران ايحضور در سردخانه ها و کسب اطالع از د يل چهار گروه تجسس برايبا اشاره به تشک ياوحد
جده، طائف، منا و  يل نداشتن امکانات به سردخانه هايهزار جان باخته در فاجعه منا وجود دارد که به دل ۶کنند،  يمقامات عربستان اعالم م
 .عرفات منتقل شده بودند

زان جان باخته يط عزيار تلخ شراين اتفاق بسين بيبود که در ا يار سختيکار بس يرانيداکردن حجاج اين تعداد جان باخته پين ايگفت: از ب يو
 .شده بودند يکه خود مقامات عربستان هم دچار آشفتگ يمان بود به نحو

 .صم منتقل کردنديبه سردخانه بزرگ مع يار بديط بسياجساد جان باختگان فاجعه منا را در شرا يلريتر ۲۵ارت افزود: يس سازمان حج و زيرئ

 .دندها نمان يلين تريشتر در ايک روز هم بي يجان باختگان ما حت گفت: ياوحد
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ن لحظه ينفر هم تا ا ۳۶شده اند و از سرنوشت  ييجان باخته ما شناسا ۳۹۵کر مطهر ين لحظه پيارت ادامه داد: تا ايس سازمان حج و زيرئ
 .ميندار ياطالع

ها مشخص و کامل آن يمکه دفن شدند که البته محل و اسام يزان ما در مقبره الشهدايتن از عز ۲۹کر يپ يافزود: متاسفانه در مقطع ياوحد
 .است ييقابل شناسا

ن راستا وزارت يم که در ايکه تاکنون مشخص نشده اند مطلع شو ينفر ۳۶ت يم تا از وضعيگفت: همه توانمان را متمرکز کرده ا يو
 .ل داده انديرا تشک يژه ايته ويمان در جده کم يسرکنسولگر يز با همکاريامورخارجه ن

ت يم و توافق شد تا مسئوليدر مکه داشت يبا مقامات عربستان سعود يار خوبيپنجشنبه جلسه بس ارت افزود: روزيس سازمان حج و زيرئ
ن کشور و از يآن ها مقام وزارت بهداشت ا يل شد که از سويتشک يته مشترکين راستا کميرند و در اين حادثه را به عهده بگيا يريگيپ يرسم

 .ده دارداست آن را برعهيمان در جده ر يطرف ما سرکنسول گر

ز را با سرعت يعز ۳۶ن يت ايم وضعيم بتوانيدواريف شد که اميما تعر يهم برا يفيو وظا يطرف سعود يف برايوظا يکسريگفت:  ياوحد
 .ميمشخص کن يشتريب

ن يبستان به اآن ها از طرف عر يزايکشورمان با توجه به صدور و يقانون ينفر از متخصصان و کارشناسان پزشک ۵ن قرار شد يافزود: همچن يو
 .زان را با سرعت انجام دهندين عزيا ييو اثر انگشت، شناسا يان ا يکشور بروند و با در دست داشتن د

که  يقانون يبا مسئوالن پزشک يرد گفت: فردا عصر جلسه ايالزم صورت گ يها يران خواهم بود تا هماهنگينکه چند روز در ايان ايبا ب ياوحد
صورت گرفته است به آن ها ارائه  يرا که با مقامات سعود يز توافقيات ماوقع و نييم داشت تا جزيم شوند خواهقرار است به عربستان اعزا

 .ميکن

را که  يزانيعز ييو شناسا يريگيمانده اند و با قوت کار پ يته تفحص و جستجو در مکه باقيد کنم دو کميدانم که تاک يافزود: الزم م يو
 .دهند ياست ادامه م ت شان مشخص نشدهيتاکنون وضع

 .و به ما داده شود يعربستان جمع آور ين اطالعات از سردخانه هايارت گفت: قرار شد در جلسه دوشنبه آخريس سازمان حج و زيرئ

 ج کرده اند تا خانوادهيخود را بس يت هايکشورمان همه ظرف يقانون يو پزشک يپلماسيافزود: مجموعه سازمان حج، بعثه، دستگاه د ياوحد
 .ابندي ييرها يست از نگرانيت شان هنوز مشخص نيکه وضع يزانيعز يها

 .ار راهگشا اعالم کرديشبرد امور بسيپ يس هالل احمر کشورمان را به مکه براير بهداشت و رئين سفر وزيهمچن يو

 

 اندش جدا کردهيآزما يباختگان فاجعه منا را براها ناخن جانيسعود

 

اند تا ن کشور دفن شده اند جدا کردهياجساد جان باختگان فاجعه منا را که در ا يها ناخن تمام يفت: سعودارت گيس سازمان حج و زيرئ
 .استفاده کنند يان ا يش ديآزما يبرا
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زود: جابجا کرده اند، اف يکيل مکانيها اجساد جان باختگان فاجعه منا را با ب يشود سعود ينکه گفته ميبر ا يمبن يدر پاسخ به سئوال ياوحد
 .ابدييم ياديش زيافزا يعيعات به طور طبيدامنه شا ين بزرگيدر فاجعه به ا

 يط نگهداريند شرايگو يکنند و م يد مييتا ينکه رفتار مقامات عربستان با جان باختگان مناسب نبوده است خود مقامات سعوديگفت: ا يو
م ييم بگوينکه بخواهيجاد شود.داما اير اييجان باختگان تغ يکيزيه فدر چهر ين باعث شده حتيح و استاندارد نبوده است که اياجساد صح

 .دميبه اجساد فاجعه منا صورت گرفته است بنده ند يا جسارتين يتوه

اک فترياجساد استاندارد نبود، آن ها برانکارد را با ل ييجابجا يليگذاشتند و چون کف تر يبرانکارد م يکر اجساد را رويادامه داد: آنها پ ياوحد
کر مطهر جان باخته يپ ۳۰۵ف يف و در هر رديرد ۱۴ها در  ين لحظه سعوديارت افزود: تا ايس سازمان حج و زيرئ .گذاشتند يم يليداخل تر

، يل شرعيت همه مسايدم که با رعاينوع قبور را د يدفن جان باختگان و حت يگفت: من فضا ياوحد .دفن کرده اند يمنا را به صورت انفراد
 .ن شده انداجساد دف

زان در ين عزينکه اجساد ايبر ا يم خانواده آنها مبنيز، قطعا براساس تصميعز ۲۹ ييم بعد از شناسايتوافق کرد يافزود: با مقامات سعود يو
 .شود ير عمل ميا خيبماند  يعربستان باق يمقبره الشهدا

صورت  يکروبياز انتشار بار م يريو جلوگ يشور با حکم حکومتن کياعالم کردند دفن اجساد جان باختگان در ا يگفت: مقامات سعود ياوحد
 .ن اثر انگشت گرفته انديبرداشته اند و همچن يان ا يد ياجساد، ناخن جان باختگان را برا يافزود: از تمام يو .گرفته است

صحت دارد، گفت: من تا  يرکن آباد يقاژه آيبه و يرانيزائران ا يريا دستگينکه آيدرخصوص ا يارت در پاسخ به سواليس سازمان حج و زيرئ
زان ين عزياز ا يتعداد يکه برا ييها يريگين ساله دارم، براساس پيچند يو دوست ييق آشنايتوف يرکن آباد ين لحظه نگفته بودم که با آقايا

مان در جده داده نشده  يژه سرکنسول گريما به و يپلماسيزان به دستگاه دين عزيا يرياز دستگ ين لحظه خبريم مشخص شد تا ايداشت
ت يوضع يياز شناسا ييشاهد خبرها يته مشترک به زوديکم يريگيکشورمان و پ يقانون يم پزشکيم با حضور تيدواريافزود: ام ياوحد .است

 .ميست باشيت شان مشخص نيکه وضع يزانيعز

 يکه اندونز يجان باختگانشان کردند به نحو ييشناسا ن روز بعد از فاجعه منا شروع بهياز کشورها چند يارين گفت: متاسفانه بسيهمچن يو
است که  يلياز دال يکين يجان باخته دارد و ا ۲۲۰کند  يکه هم اکنون اعالم ميکرد دو نفر جان باخته دارد درحال يتا روز پنجم اعالم م

 .ارائه دهند ينتوانستند آمار مشخص يمقامات سعود يکشورها و حت

ن يد کرد: در اين جان باختگان فاجعه منا تاکيکشورمان در حج امسال و در ب ين درباره تعداد مقامات رسميمچنارت هيس سازمان حج و زيرئ
 .ندارم يقيخصوص آمار دق

 .کرد يژه فاجعه منا قدردانيح از حج امسال به ويصح يدر کمک به اطالع رسان يان از تالش مسئوالن رسانه مليدر پا ياوحد
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 يت مراسم حجظلم آل سعود؛ مظلوم
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 زا و دشمن شكنانه اش مي تترين رويداد فرهنگي مذهبي جهان با تمام كاركردهاي وحدت آفرين و قدرامروزه مراسم حج به عنوان بزرگ 

  .رود تا توسط آل سعود به انحراف كشيده شود

ها و هاي فرهنگي مذهبي نقش مهمي را در تكامل انسان در طول تاريخ جوامع بشري، همواره مراسم*: يميرضا رح-ن الملليگروه ب

آن ها داشته اند. جوامع ابتدايي بشر در دوراني كه خبري از مفاهيم و ادبيات پيشرفته امروزي وجود نداشته است براي زنده وحدت ميان 
 هايي وحدت آفرين و انسجام بخش بوده اند. ماندن و زندگي مسالمت آميز در كنار هم نيازمند مولفه

 يريزي مهاي اجتماعي انساني ناگزير به جنگ با يكديگر و خونت جوامع و گروهاگر نيروهايي در جهت افزايش همدلي ميان آنها وجود نداش
توان در هاي تمدني و فرهنگي متمايز رخ داده است را ميهاي خونين ثبت شده در تاريخ جوامع بشري كه عمدتًا ميان گروهشده اند و جنگ

 اين راستا تحليل كرد.

ها و  هاي منتسب به فرهنگدهد كه اجتماع و گردهم آمدن انسان يو ديني در جهان، نشان م هاي فرهنگينگاهي مطالعاتي به تاريخ تمدن
ن موضع )گردهم آمدن دوره يها ا ها و فرهنگان قرار گرفته و در آن آيين يهاي مقدس مورد تأكيد ادهاي مذهبي متفاوت در مكان آيين 

 ( امري متداول و تقريبًا موضوعي همگاني است.يا

هزاران ساله و  يين ميان مراسم حج و گردهم آمدن اعراب پيرو دين الهي حضرت ابراهيم )ع( نيز در شهر مكه و خانه كعبه امري با قدمتدر ا
 مرتبط به پيش از اسالم است که در آن زمان داراي كاركردهاي مختلفي بوده است.

ها و اختالفات كنار گذاشته )ع( در شهر مكه و خانه كعبه تمامي جنگ براي مثال در زمان برگزاري مراسم حج و حضور پيروان حضرت ابراهيم
مي شده است و فضا و زماني روحاني توأم با صلح و صفا و آرامش براي پرستش كنندگان خداي يگانه ايجاد مي شده است تا ضمن حضور در 

شده است در اين  بسا همين رويه الهي و خداجويانه سبب مي مراسم حج و ديدار با ساير هم نوعان به داد و ستد و تجارت نيز بپردازند و چه
 هاي خانمان برانداز جلوگيري به عمل آيد. گيري جنگ اي خاموش شود و از شكلهاي قومي و قبيله ها و كينه  مسير بسياري از كدورت

و از بستر داد و ستد همگاني كه براي همه سود  بعدها آيين يگانه پرستي در شهر مكه توسط افرادي سودجو به آيين بت پرستي منحرف شد 
رايج شد اما همچنان مراسم حج، با وجود  يهمانند الت، منات و عز ييهاآور بود، آيين و رسومات انحرافي پرداخت هديه و پيشكش به بت 

 كرد.مي انحرافات نقش بي بديلي در اتحاد، همدلي و زندگي مسالمت آميز ميان اقوام مختلف جهان عرب بازي 

ن يامبر اسالم حضرت محمد )ص( از بيتوسط پ ياز انحرافات وارد شده در مناسک حج همانند بت پرست يارين اسالم بسيالبته پس از ظهور د
 اء شد.ين مقدس مجددًا احيين آيا يو وحدان يرفت و اصالت رحمان

http://www.mehrnews.com/service/International
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هاي دور شد و اجتماع جغرافيايي كوچكي را شامل مي  محدوده  ها مراسم حج به دليل پيشرفته نبودن صنعت حمل و نقل و ارتباطاتتا مدت
زارهاي صحراي عربستان را براي رسيدن به مكه به جان بخرند و ضمنًا ها و شن شدند ريسك حركت از ميان بيابان  دست انساني حاضر نمي
ساخت. در اين ميان تنها ماجراجويان و سياحان بوده نا مي هاي آن منطق سودآوري در امر تجارت را براي آنها بي معمسافت طوالني و هزينه 

 كرده اند.هاي دور براي رسيدن به مكه حركت مياند كه از مسافت

با گذشت زمان و انقباض جهان به دليل رشد و توسعه صنايع ارتباطي و حمل و نقل امكان سفر آسان و سريع به عربستان و شهر مقدس مكه 
 وضوع سبب شد تا مسلمانان مستطيع از جاي جاي جهان اسالم حداقل براي يكبار در عمرشان به اين شهر سفر كنند.نيز فراهم شد و اين م

هاي ديگر كاركرد داد و ستد و تجاري خود را به امروزه سفر به مکه بنا به داليل مختلفي از جمله فردي وشخصي شدن سفر و محدوديت 
کنند و البته امروزه بيشتر بر جنبه اصلي مراسم كه  يد ميدادوستد فقط از بازار مکه خر ين به جاصورت دوطرفه از دست داده است و زائرا

 شود.همان فضاي روحاني و معنوي آن است تأكيد مي 

هاي اجتماع پيروان مذاهب مختلف در جهان به بزرگترين رويداد گردشگري و مذهبي مراسم حج به عنوان يكي از كانون يدر دوران کنون
جهان تبديل شده است كه دليل اصلي آن عظمت، قداست و جايگاه متعالي خانه كعبه براي مسلمانان و همچنين عظمت و تعداد زياد پيروان 

 دين اسالم نسبت به ساير اديان است.

ناخالص داخلي عربستان را  درصد از توليد3كنند نه تنها ساالنه ميليون نفر در آن شركت مي  2اين رويداد بزرگ مذهبي كه ساالنه بيش از 
 كند بلكه به منبع اصلي قدرت سياسي عربستان در امور بين المللي تبديل شده است.تأمين مي 

ترين مسائل مرتبط با اين رويداد بزرگ جهاني كه سابقه چندهزار ساله نيز دارد آن است كه اجتماع انساني ميليوني نيازمند يكي از بديهي 
يتي، رفاهي و بهداشتي ويژه است كه بايد در سطح گسترده و هم تراز با حجم جمعيت و عظمت رويداد مديريت و به اجرا تدابير انتظامي، امن

 گذاشته شود.

همانطور كه آمد در مورد مراسم حج نكته مهم آن است كه اين رويداد يك رويداد اتفاقي و دفعي مانند مسابقات ورزشي المپيك و ... نيست 
حوادث آن بي تجربگي را عامل اصلي دانست و از سوي ديگر  يك بار و آن هم در يك كشور برگزار شود كه بتوان در رابطه با كه هر چند سال 

 دهد كه تاريخ حج پر از اين بي توجهي هاست. مرورگذشته حج نشان مي

كه در آن صدها حاجي ايراني توسط  1987زائر را گرفت يا رويداد سال  200كه آتش گرفتن يك كپسول گاز جان  1975مثال سال  يبرا 
  به اماکن مقدس کشته شدند، يان در تونل منتهينفر از حاج 1426که در مراسم آن سال  ۱۹۹۰پليس عربستان به شهادت رسيدند يا سال 

همين مراسم حج سال تر اينكه در زائر بيت اهلل الحرام را گرفت و جالب  343كه در آن آتش سوزي در چادر حجاج جان  1997ا حادثه ي
جاري و پيش از حادثه تلخ منا سقوط يك جرثقيل غول پيكر جان چندين زائر را گرفته بود و به عبارتي براي مديريت صحيح مراسم حج در 

 شد.ها و مناسك آن يك هشداري تلقي مي ادامه مراسم

  رسد علي رغم حجم باالي عايدات اقتصادي، تجاري و سياسيي در اين ميان نكته مغفول مانده آن است كه دولت حاكم بر عربستان به نظر م
رساني به حجاج  آورد به نسبت آن توجهي به رشد و توسعه خدمات و افزايش كيفيت خدماتكه در جريان مراسم ساالنه حج به دست مي 

 هاي اخير گوياي اين مهم است. كند و تكرار حوادث مكرر در سالنمي 
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زا و دشمن شكنانه اش  با تمام كاركردهاي وحدت آفرين و قدرت  ترين رويداد فرهنگي مذهبي جهانعنوان بزرگ  امروزه مراسم حج به
ميليون انسان آزاده و وارسته در يك مكان مقدس از جهان باشد كه بر سر مجامع جهاني فرود آيد و آنها را 2تواند صداي رساي اگرچه مي 

ان سراسر جهان به ويژه مسلمانان غزه، يمن، سوريه، عراق و... باشد، بار ديگر همانند دوران پيش از مجبور به پذيرش حقوق اساسي مظلوم
اش جدا شود و رود تا اين بار توسط آل سعود به انحراف كشيده شود و از اهداف عاليه  دين مبين اسالم و پس از آيين حضرت ابراهيم )ع( مي

به زائرين و كمك به نيازمندان جامعه مسلمان  ه جاي آن كه صرف افزايش كيفيت و بهبود خدماتمنافع و عايدات اقتصادي و سياسي آن ب
 هاي تكفيري و تروريستي شود.به كشورهاي مظلوم منطقه و تجهيز و پشتيباني از گروه جهان شود صرف قتل و تجاوز 

مذهبي ساير اديان  يه مراسم حج همانند بسياري از مراسمهامطلب حاضر اگر توانسته باشد مظلوميت مراسم حج را در قالب اين واقعيت ك
ر جداي از دستورات الهي و واجب بودن داراي كاركردهاي بالقوه مثبت فراوان است و حجم استقبال از آن نه از سر سادگي مسلمانان بلكه از س

چند اندك بخش كوچكي از انحرافات خطرناك عظمت و قدرت باالي دين مقدس اسالم است، به تصوير بكشد همچنين خواهد توانست هر 
هاي نابجا از عايدات اقتصادي و سياسي مراسم حج و در يك كالم ظالميت آل شكل گرفته در اين آيين مقدس توسط آل سعود را در استفاده

 سعود نسبت به مراسم حج و جامعه اسالمي جهان را به تصوير بكشد.

 ايب آسجنوب غر ياسيا سيجغراف يدکتر ي*دانشجو
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 :الميارت استان اير حج و زيمد

 شود يآزاد م يزودبازداشت شده در عربستان به يايالم يک حاجي

 

 

 ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۴مهر  ۲۵شنبه  - 2942620خبر:  ٔ  شناسه

 
 

  .شود يآزاد م يبازداشت شده در عربستان به زود يايالم يالم گفت: حاجيارت استان اير حج و زيمد -الميا

ن يدر واکنش به توه يميز اظهار داشت: حاج حسن رحيالم، غالمرضا مميارت ايحج و ز يو به نقل از روابط عموم مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .م آل سعود بازداشت شده استير شده بود که به دست ماموران رژيان با آنها درگيعيدولت عربستان به مقدسات ش ماموران

 .را به پنج روز حبس محکوم کرد يالميا ين حاجيدر عربستان ا يافزود: دادگاه يو

 يالميا ين حاجيا يآزاد يـران در جده برايا ينه وکنسولگريس ستاد مديبا رئ ييها يالم گفت: هماهنگيارت استان اير سازمان حج و زيمد
 .شود يا فردا آزاد ميها امروز  يريگين پيصورت گـرفته است و براساس آخر

 يالميچ کدام از حجاج ايز منا، هيبازداشت شده، در حادثه تلخ و غم انگ يادآور شد: به جز حاجيالم يارت استان اير سازمـان حج و زيمد
 .وارد استان شدندده و در سالمت يب نديآس

 .مشرف شدند ين وحيانجام مناسک حج به سرزم يک کاروان برايالم امسال در قالب ينفر از حجاج استان ا ۱۱۹
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مهر  26اخبار روز 

 1394ماه 
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 لتر شديمهر در عربستان ف يخبرگزار يبخش عرب

 

 

 ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۴مهر  ۲۶کشنبه ي - 2944087خبر:  ٔ  شناسه

 
ن يمهر در ا يخبرگزار يلتر کردن بخش عربياقدام به ف يمخاطبان داخل عربستان به اخبار واقع يابيممانعت از دست يبرا يمسئوالن سعود

  .کشور کردند

لتر شده ياست که ف يمدت يسعود يوزارت اطالع رسان ياز سو مهر يخبرگزارت يدر داخل عربستان اعالم کردند: سا مهر يخبرگزارمخاطبان 
 است.

م اگر يرا مشاهده کن مهر يخبرگزار يم اخبار بخش عربيتوان ينم است که يان کرد: ما مدتيب مهر يخبرگزاربه  ياز مخاطبان عربستان يکي
 د.يار ما قرار دهيدا کرده است آن را در اختير پيينک شما تغيل

 مطرح کردند. يمشابه يخواسته ها مهر يخبرگزارز در تماس با يگر نيمخاطبان د

 لتر شده است.يز فين و امارات نيج فارس از جمله بحريه خليگر حاشيد يعرب يکشورها يمهر در برخ يت بخش عربياست که سا ين درحاليا
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 :حج فاش کرد يم پزشکيس تيرئ

 ل حجاج شدياز فاجعه منا/ ممانعت از امداد باعث فوت خ ييناگفته ها

 

 ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۴مهر  ۲۶کشنبه ي - 2944121خبر:  ٔ  شناسه

 
 

  .ت آل سعود را فاش کرديرياز فاجعه منا و سوء مد يگريابعاد د ياسالم يارت هالل احمر جمهوريحج و ز يس مرکز پزشکيرئ

 يمن طهران" شبکه خبر"ارت هالل احمر در گفت وگو با برنامه يحج و ز يس مرکز پزشکيرئ يمرعش يد علي، سمهر يخبرگزاربه گزارش 
ابان يخگر يکردند و به آنها اجازه ورود به د 204ابان يرا وارد خ يرانيها حجاج ا ين بار است که سعودين اولين سوال که ايالعالم درپاسخ به ا

ادآور شد: ما يکرده بودند،  يطراح يرانيکشتار حجاج ا يرا برا يدهد که آنها از قبل نقشه ا يها نشان نم ين رفتار سعوديا ايها را ندادند، آ
 .ديها فاجعه منا را آفر يت سعوديريم که سوء مديم بگوئيتوان يدر کار بوده است ، حداقل م يم که نقشه ايم بگوئياگر نخواه

ابان ياجازه فقط ورود به خ يرانيها در همان روز به حجاج ا ياست و سعود ين مراسم عبادين روز ايجمرات شلوغ تر ين روز رميفزود:اولا يو
کردند و  يتردد م 233ابان ياز خ يقائيوجود دارد که حجاج آفر 233ابان يخ 204ابان يخ ينکه در انتهايگر ايرا دادند و مساله د 204
را  يتيکشش تردد آن همه تراکم جمع 233اباِن کم عرض يخ  اد بود ويار زيکردند، بس يتردد م 233و  204 يابان هايخکه در  يتيجمع

 .افته بوديآنها کاهش  يجسم يز طاقت فرسا بود و توانائيباال بود و گرما ن يرانينکه متوسط عمر اکثر حجاج ايگر اينداشت. مساله د

ن حجاج به صورت بالقوه يجان باختند، ا يرانيامدادگران ا يها از دخالت درمان يسعود يريوگ، به علت جليرانياز حجاج ا يليخ
 دا کننديتوانستند نجات پ يم

م و همکاران ما از يمنا بود يالحجه در مرکز پزشک يذ 10صبح روز  08:  45ان کرد: ساعت يه فاجعه منا بيدرباره لحظات و ساعات اول يو
 26ا ي 25افراد باسابقه است و امسال  يما متشکل از تعداد يم پزشکيدادند که حادثه اتفاق افتاده است.هر ساله تاطالع  204ابان يداخل خ

بودند که از همان محل بالفاصله با تماس گرفتند و وقوع حادثه را  204ابان يحج در همان خ يمرکز پزشک ين افراد به همراه روحانينفر از ا
 .از زائران جانشان را از دست دادند يکه تعداد گزارش دادند و اعالم کردند

نفر بود  100دن يب دياز جان باختن و آس يکه به ما دادند ، حاک يه اينقدرباشد . آمار اوليم که عمق حادثه ايکرد يافزود: ابتدا فکر نم يو
 يم و گروهيستان مان در منا و مکه آماده باش دادمارين است. بالفاصله در بين تر از ايده تر و سنگيچيم که مسائل پيديبا گذشت زمان د يول

بًا ياست و تقر يشتر از رقم قبليان بيداد که تعداد قربان يم ، نشان ميج به دست آورديکه به تدر يم و آماريامدادگر را به محل حادثه فرستاد
 .ميه فرستادمارستان منا را به همراه آمبوالنس به محل حادثيخود در ب يو امداد يپزشک يروياکثر ن

ما که کاورهالل احمر داشتند، اجازه ورود به محل  يروهايبه ن يشد و حت يم يريگفت: ابتدا از ورود آمبوالنس به محل حادثه جلوگ يمرعش
ه ياعات اولکردند و در همان س يبه ما اعالم م يآنها را تلفن يو اسام يه اجساد را با پالکارد شناسائيامدادگران ما در ساعات اول .داده نشد

هم  يکردند که اجساد رو يخود اعالم م يجان خود را از دست داده اند. امدادگران در گزارش ها يرانينفر از حجاج ا 70مشخص شد که 

http://www.mehrnews.com/
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 يروهايهوش شده اند و متأسفانه نياد بيار زيبس ياز آنها به علت گرما ير کرده اند که برخيان اجساد گياز حجاج در م يافتاده است و تعداد
 .دادند ياجازه مداخله الزم را به امدادگران ما نم يسعود

در صحنه  يقه ايک زمان چهار پنج دقيما در  يروهايمنا بود، ن يمارستان هايشتر از بيکه فاصله ما به صحنه حادثه ب يطيدرشرا
د تا آمبوالنس يت طول کشک ساعيش از يب يزمان يراحت تر بود ول يليها حضور در صحنه خ يسعود يعتا برايحاضر شدند؛ طب

 شان وارد معرکه شدند يها

ان کرد: بله، به يکند، ب يريتوانست از وقوع فاجعه منا جلوگ يا عربستان مينکه آيران درباره ايارت هالل احمر ايحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
جمرات آن  يبه محل رم ير منتهيمس 6ا ي 5وجود ندارد. همه  يسعود يروهايت انبوه حجاج در نيح جمعيت صحيريد که مديرس ينظر م

 204ابان يخ يرا به سو يرانيت حجاج ايکردند و تمام جمع يم يريگرجلوگيد ياز ورود حجاج به راه ها يسعود يروهاين يروز باز بود ول
د داشت که حجاج را به ن امکان وجويکرد و ا يگر به نام سوق العرب تردد ميد يابانيخ  در يار اندکيت بسيکه جمعيدادند در حال يسوق م

 ينکه انتهايا يها به جا يو سعود  ت را کاهش دهديتوانست فشار جمع ين ها ميبا کنترل دورب يت کرد و اتاق فرماندهيابان هداين خيا
 .کنند يريابان جلوگين خيت به ايابان را مسدود و از ورود جمعين خيا يتوانستند ابتدا يرا مسدود کنند ، م 204ابان يخ

مسئوالن  يت حجاج کوتاهين امنيها در تأم يسعود ين مورد کوتاهيها درفاجعه منا گفت: به نظر من اول يسعود يهايرباره سهل انگارد يو
ش از يت حجاج بيدادند جمع ياست و اجازه نم 233و  204 يابان هايدر خ يتياد تراکم جمعيار زيش بسيدر ابالغ مساله افزا ياتاق فرمانده

توانستند قوع فاجعه را  يکردند، م يوسته پرواز ميهم که پ يکردند. بالگردهائ يت ميمجاور هدا يابان هايو حجاج را به خ ابديش يحد افزا
 .ابالغ کنند

ز يران نيارت ايز کردند و مسئوالن سازمان حج و زيرا بازداشت ن يامداد يروهايدادند و ن ياجازه دخالت نم يرانيبه امدادگران ا
 زان را هم بازداشت کردنديآن عز يسعود يروهايضور داشتند که ندر محل فاجعه ح

ت بحران يريتجربه و فاقد تجربه در مد يجوان ب يحاضر در محل فاجعه بودند، امدادگر نبودند بلکه سربازها يسعود يروهاينکه نيان ايبا ب يو
 يامداد يروهايدادند و ن ياجازه دخالت نم يرانيه امدادگران اب ينداشتند، حت يچ عکس العمليه هيبودند، خاطرنشان کرد: آنها در ساعات اول

زان را هم بازداشت يآن عز يسعود يروهايز در محل فاجعه حضور داشتند که نيران نيارت ايز کردند و مسئوالن سازمان حج و زيرا بازداشت ن
 .کردند

 يها از دخالت درمان يسعود يري، به علت جلوگيرانيحجاج ااز  يليدادند. خ ينم ياجازه مداخله درمان يسعود يروهايافزود: ن يمرعش
سه با درصد اندک يجان باختگان در مقا يدا کنند. درصد بااليتوانستند نجات پ ين حجاج به صورت بالقوه ميجان باختند، ا يرانيامدادگران ا

ن جان خود را از دست يانجام نداده اند و مصدومن ينجات مصدوم ياقدام الزم برا يسعود يروهايدهد که ن يمصدومان فاجعه منا نشان م
 .داده اند

 يتخت در منا برا 400فقط  يتخت دارد که مجموعًا و درحالت عاد 96ا ي 95مارستان با هر کدام يب 5ا ي 4د کرد: متأسفانه منا يتاک يو
منا وجود نداشت و  يمارستان هايه با بحران در بنکه کادر مجرب درمان و مقابليگر اين وجود دارد. مساله ديماران و مصدوميکردن ب يبستر

 .مناسب بود يمارستان ها فاقد امکان درمانين بيا
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به محل از زمان آغاز فاجعه منا، گفت:  يدن امدادگران سعوديرس درباره سرعت ياسالم يارت هالل احمرجمهوريحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
مارستان يمصدوم را به ب 600تا  500خودمان  يبه محل فاجعه رساند و ما با آمبوالنس ها بود که خود را يم پزشکين تيران اوليا يم پزشکيت

 .ت خود را در محل فاجعه آغاز کرديدو ساعت بعد فعال يکي يم و امدادگران سعوديمنا منتقل کرد يها

در  يقه ايک زمان چهار پنج دقيما در  يوهاريمنا بود، ن يمارستان هايشتر از بيفاصله ما به صحنه حادثه ب که يطيد کرد: درشرايتاک يو
 يد تا آمبوالنس هايک ساعت طول کشيش از يب يزمان يراحت تر بود ول يليها حضور در صحنه خ يسعود يعتا برايصحنه حاضر شدند؛ طب

منا به  يمارستان هايب ن ازيه مصدوميتخل يبرا يحيت صحيريآن ها کم بود و مد يمارستان هايش بين گنجايشان وارد معرکه شدند. ضمن ا
 .ه روبرو شدند و کامال واضح بوديمارستان ها با کمبود امکانات اوليمکه وجود نداشت و ب

آنهاست و از  يمارستان هايش از توان بين بيم امکانات وجود ندارد و حجم مصدوميدين که دياست که توجه به ا ين در حاليافزود: ا يو
مارستان خودمان در منا و از آنجا به ين بحران نبود بالفاصله مجروحان خودمان را به بيب مبارزه با اکادر درمان شان هم کادر مجر يطرف

ت هالل احمر در يمارستان جمعيهم ب –مکه  يمارستان هايمجروح خودمان را بالفاصله در ب 110م. ما يه کرديمارستان مان درمکه تخليب
 .ميمارستان ها استفاده کرديو از خدمات آن ب  ميکرد يبستر  -صل و نوريفملک عبد اهلل و ملک  يمارستان هايمکه و هم ب

 در مورد اجساد نداشت يحيت صحيريمد يبعد از فوت حجاج هم متاسفانه عربستان سعود 

ن بوده؛ يرير از ساشتين حادثه بيما در زمان حادثه در کانون ا يان کرد: تعداد کاروان هايب يرانيدرباره علت باال بدون تلفات حجاج ا يمرعش
 .ستيابان محل حادثه حضور داشتند و تعداد کشته شدگان آن ها هم کم نيهم در خ ييقايافر ين که از کشورهايضمن ا

اجساد کشته شدگان گفت: بعد از فوت حجاج هم  ينبود برخ ييران درباره علت قابل شناسايارت هالل احمر ايحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
ک بامداد يه شدند ساعت يکه ازصحنه حادثه تخل ين اجساديبا آخريدر مورد اجساد نداشت؛ تقر يحيت صحيريمد يسعودمتاسفانه عربستان 

ن اجساد ياد باعث شد که فساد اين زمان زيهم انباشته شده بود. خود ا يگرم رو يابان در آن هوايجمعه بود و اجساد ساعت ها در آن خ
ن ياستاندارد مکه، جده و طائف بود. به هم يش سردخانه هايش از گنجايحادثه ب  داد کشته شدگانن که تعيرد؛ ضمن ايع تر صورت پذيسر
 .اجساد نداشت ينگهدار يرا برا يط مناسبيشد که متاسفانه شرا يم ينگهدار يخچال داري ينرهاياز اجساد در کانت يل قسمتيدل

ن که يقبل از ا -کرد  ياجسادشان م ييشناسا يالزم را با کشورها برا يمکارکه حادثه رخ داد، اگر عربستان ه ين فاصله ايافزود: در ا يو
توانستند اجساد شان را بشناسند و هر کدام که  يمختلف م يراحت تر کشورها يليخ -م يک شويبگذرد و به فساد اجساد نزد ياديزمان ز

زان شان يل دارند اجساد عزيشتر تمايما هم که خانواده ها بمثل  يگرفت[ و کشور ين کار صورت ميل به دفن اجساد در مکه داشتند ]ايتما
 .ميم اجساد را منتقل کنيتوانست يم يراحت در زمان کوتاه تر يليبه کشور برگردد خ

 جسد نداشتند ينگهدار يط استاندارد برايشد که شرا ينگهدار يينرهاياز اجساد در کانت ياريبس

اجساد  ينگهدار ياستاندارد برا يسردخانه ا يکشو 920صم با يبه نام مع يرمه سردخانه ااجساد گفت: مکه مک يدرباره محل نگهدار يو
ر صفر نبود. جنازه ين سالن ها زيکردند. درجه حرارت ا ين سردخانه هم استفاده ميح ايتشر ياجساد از سالن ها ينگهدار يدارد. اما آن ها برا

نرها يجسد بود که آنجا هم پر شده بود و به ناچار از کانت 300ش سردخانه جده هم ينجاها را به سردخانه طائف و جده هم منتقل کرده بود.گ
 .ديطول کش يياستفاده کرده بودند و لذا زمان شناسا
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ن که چه تعداد از اجساد ين اينرها بود. تخمين کانتياز اجساد هم داخل ا يادير صفر نبود و حجم زينرها زين کانتيافزود: درجه خود ا يمرعش
شد مطرح  ينم يل رقم درستين دليشد و به هم ينر داده نمياجساد داخل کانت يينرها هست مشکل بود، چون اجازه شناساين کانتياخل اد

 .ستين يط استاندارد نبود، شکيمطابق شرا  جسد و ينرها مخصوص نگهدارين کانتين که ايکرد؛ اما در ا

 يط نگهداريد کرد: هر وقت که شرايک مشاهده کرده است، تاکينرها را از نزدينکه کانتيابا اشاره به  ران در حج امسال،يا يم پزشکيس تيرئ
 .اجساد را نداشت يط استاندارد نگهدارينرها هم شراين کانتيافتد و ا ين اتفاق ميده آل نباشد ايجسد ا

ر يوز يدکترهاشم يکه آقا يان کرد: در مذاکراتيران، بيرغم مخالفت ا ياز اجساد در عربستان عل يدرباره علت به خاک سپرده شدن تعداد يو
دفن نشده اند و  يرانياعالم کرد که اجساد شناخته شده ا يدر آن حضورداشتند طرف سعود ياسالم ياز دولت جمهور يندگيبهداشت به نما

بعد هم وجود دارد و  يسال ها يراب ييو امکان شناسا آن ها برداشته شده ي.ان.ايکه دفن شده اند د يگر گفتند که تمام اجسادياز طرف د
 .است ييو شناسا يريگيدفن شده باشند قابل پ يرانياجساد ا يو اشتباه يچنانچه به صورت سهو

نشده  ييهم دفن شده که قاعدتا در آن موقع که دفن شده بودند شناسا يرانيکه دفن شده اند ظاهرا اجساد ا يان اجساديافزود : در م يو
از  ي.ان.ايشات ديما به عربستان و انجام آزما يقانون يم پزشکين است که با رفتن تيد دنبال کرد ايکه با ياز موارد يکيو  اند يرانيبودند که ا

 .ک از جان باختانگان استيشود دفن شده اند مشخص شود که مربوط به کدام يکه گفته م يانيرانين اجساد ايک مفقوديل درجه يفام

ن شده يياجساد تع کيل ژنتيو پروفا الزم گرفته شده يبافت ينمونه ها از اجساد ار وزارت بهداشت عربستانخاطرنشان کرد: بنا به اظه يو
و اجساد  مطابقت داده يل سعوديل خانواده ها با آن پروفايپروفا شود و بعد يجان باختگان هم نمونه بردار ياست. الزم است که از خانواده ها

 .شوند ييشناسا

 مطابق درخواست خانواده ها رفتار خواهد شد يجساد دفن شده در عربستان سعودبازگرداندن ا يبرا

کند و  يارت دنبال مين موضوع را سازمان حج و زيا يمسائل قانون :ان کرديآنان ب ييدرباره بازگرداندن اجساد دفن شده درصورت شناسا يو
 ييران درباره امکان شناسايارت هالل احمر ايحج و ز يم پزشکيس تيرئ .آنگونه که گفته شده مطابق درخواست خانواده ها رفتار خواهد شد

 .روشن شود يرانيا نيک سرنوشت تمام مفقوديو ژنت ي.ان.ايشات ديم که با انجام آزمايداوريمفقودان گفت: ام

ران در يرسابق ايما سفيفه يآقاران در لبنان و ير سابق ايسف يرکن آباد يآقا از افراد شاخص از جمله يدر ارتباط با سرنوشت تعداد يمرعش
د درباره سرنوشت آن فرد پاسخگو باشد. يشود با يواردش م يک شخصيکه  يهر کشور يگر گفت: بطور کليد يت هايشخص يو برخ ياستون

د پاسخگو يت بااسمشان جزو مفقودان اس ايم ين فاجعه از دست داديکه درا ينيعربستان درمورد تمام زائر ين المللين بيقاعدتا از نظر قوان
نکه جزو دفن يا ايران منتقل شده يهستند که به ا يا جزو اجساديزائران ما افتاده است، آ يبرا يد روشن کند که چه اتفاقيباشد، به هرحال با
کار با  نيا يت قانونيان روشن کند؛ چون مسئوليحاج يو خانوادها ياسالم يدولت جمهور ين موضوع را برايد اياض باير شدگان آنجاست و

 .است يدولت سعود
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 ت فاجعه منا برگزار شد؛يبا محور

 دگانيب ديامور آس يريگيپ يبرا يقانون يارت و پزشکيجلسه مشترک حج و ز

 

 ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۴مهر  ۲۶کشنبه ي - 2944099خبر:  ٔ  شناسه

 

دار و در خصوص يگر ديکديارت با يکشور عصر امروز در محل سازمان حج و ز يقانون يس سازمان پزشکيارت و رئيس سازمان حج و زيرئ
  .دگان فاجعه منا گفتگو کردنديب ديمسائل آس

از  ياتيکشور جزئ يقانون يس سازمان پزشکيرئ يکشنبه( با دکتر احمد شجاعيقات امروز)در مال ي، مهندس اوحدمهر يخبرگزاربه گزارش 
ل شد و همان روز همکاران ما توانستند يه وقوع حادثه ستاد بحران در منا تشکيان کرد و گفت: در همان ساعات اوليروز وقوع فاجعه منا ب

گر مراکز يمارستان ها و ديدر سردخانه ها، ب يرانيزائران ا ياز همان روز جستجو کنند و ييحادثه را شناسا يرانينفر از جان باختگان ا ۱۳۵
 منا، عرفات، جده و مکه آغاز شد.

ت يمفقودان با جد يدگان فاجعه منا و جستجويب ديکار آس يريگيحجه با بازگشت از منا به مکه مکرمه پيذ ۱۲افزود: پس از روز  يو
موضوع با حضور مقامات  يو بررس يريگير محترم بهداشت جلسات پيوز يبه عربستان به سرپرست يرانيئت ايدنبال شد و با اعزام ه يشتريب

 گرفت. يتر يروند جد يسعود

دگان فاجعه منا اشاره کرد و گفت: يب ديدر خصوص آس يمقتدرانه رهبر معظم انقالب اسالم يريس سازمان حج در سخنانش به موضع گيرئ
 ين قول دادند و در همان جلسات مصوب شد که زائرانيها چند يمحترم بهداشت در عربستان برگزار شد، سعود ريکه با حضور وز يدر جلسات
م يت يمکه برا يمارستان ها و سردخانه هايبه ب يشدند به کشور بازگردانده شوند و بعد از ظهر آن روز هم دستور امکان دسترس ييکه شناسا

 تفحص ما صادر شد. يها

 يان کرد: موافقت برايفاجعه منا اشاره کرد و ب يرانين ايامور مفقود يريگيپ يبرا يو سعود يرانيته مشترک ايل کميتشک به يمهندس اوحد
ک دفن شدگان و يبستگان درجه  DNAمت به عربستان و همراه بردن اطالعات يعز يکشورمان برا يقانون ينفره پزشک ۵ئت يه يزايصدور و

ن ساعت يتر به عربستان اعزام شوند همچن يتخصص يها يريگيپ يزان براين عزيشخص اعالم شده است تا ام يمفقودان بر اساس پروتکل ها
 ته مشترک برگزار خواهد شد.ين جلسه کميفردا اول ۱۱

 ر کرد.يدگان فاجعه منا تقديب ديکشور در خصوص آس يقانون يپزشک يو تالش ها يارت از همکاريس سازمان حج و زيرئ

مطهر جان باختگان  يکرهاين مالقات به اقدامات صورت گرفته در خصوص پيز در ايکشورمان ن يقانون يس سازمان پزشکيرئ ياحمد شجاع
جان باختگان انجام شده بود اما پس از انتقال  يينکه کار شناسايرغم ا يفاجعه منا که به کشور انتقال داده شده اند اشاره کرد و گفت: عل

در  يشد و تمام اجساد با روند تخصص يجان باختگان گرفته م ياز خانواده ها يه شده بود اطالعاتيکه ته ياجساد به کشور، بر اساس فرم
شد و همکاران ما خدمات خالصانه  يشد عکس آنها گرفته م يل پرونده ميهر کدام تشک يشدند، برا يت ميمجددًا احراز هو يقانون يپزشک

 کردند. ين خصوص ارائه ميدر ا يا
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دگان يب ديامور آس يريگيپ يکشورمان برا يقانون يم پزشکيت ياز آمادگ يقانون يدار عبدالرزاق برزگر قائم مقام سازمان پزشکين ديادر ادامه 
ر کرد و يتقد يرانياجساد جان باختگان ا ييشناسا يبرا ين وحيدر سرزم يرانيا ييم تفحص و شناسايت يفاجعه منا خبر داد و از تالش ها

خالصانه همکاران  يست و ما از تالش هاين يآن کار ساده ا ييکنم برخورد با جسد و شناسا ين حوزه عرض ميمتخصص اگفت: به عنوان 
 م.يکن يمطهر جان باختگان فاجعه تشکر م يکرهايپ ييجستجو و شناسا يبرا ين وحيشما در سرزم

ن يامور زائران دفن شده و مفقود يريگيبه عربستان جهت پ يونقان يپزشک يرانيئت اياعزام ه يالزم برا يها ين هماهنگيدار همچنين ديدر ا
 فاجعه منا به عمل آمد. يرانيا

  

 در محل سازمان حج برگزار شد. يقانون يارت و پزشکين جلسه با حضور مسئوالن سازمان حج و زيا
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 حج عنوان کرد؛ يس مرکز پزشکيرئ

 ۲۰۴ابان يخ يتوانست رخ ندهد/ ماجرا يحادثه منا م
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 يدولت سعودد کرد: يفتد، تاکيتوانست اتفاق ن ين مطلب که حادثه منا ميت هالل احمر با عنوان ايارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
  .نداشت ين حادثه اياز بروز چن يريشگيپ يبرا يبرنامه ا

حج و  يمرکز پزشک يروهاين يح خدمات رسانيبه تشر يکشنبه در نشست خبريبعد از ظهر  يمرعش يدعلي، دکتر سخبرنگار مهربه گزارش 
ده شده يقبل تدارک د يمتفاوت از سال ها يم پزشکيحج امسال، ت يسال پرداخت و گفت: برات هالل احمر در مراسم حج اميارت جمعيز

 بود.

 ت کنند.يفت فعالين بتوانند در چند شيقبل را داشته باشند و همچن يست تجربه حج سال هايبا يم که مياز داشتين ييروهايافزود: ما ن يو

از مثبت اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به حجم کار در حج امسال انتظار ما از يامت کيبا عنوان  يم پزشکيت ين به زبان عربيهمچن يمرعش
 روز را داشته باشد.ساعت کار در شبانه ۱۶ يين بود که حداقل توانايا يم پزشکيت

فتد، اگردولت ياتفاق ن توانست يت هالل احمر در ادامه به فاجعه منا اشاره کرد و گفت: حادثه منا ميارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
 داشت. يريشگيپ يبرا يبرنامه ا يسعود

ز ين حادثه نيبعد از وقوع ا يدر بروز فاجعه منا اشاره کرد و گفت: متاسفانه مسئوالن سعود يمسئوالن سعود يبه قصور و کوتاه يمرعش
 جاد شد.يبه مجروحان و مصدومان فاجعه منا اختالل ا يدگيکردند و در رس يکوتاه

اظهار داشت:  يسعود يمارستان هايدر برخورد با جان باختگان و مصدومان در ب يت مسئوالن سعوديرير و سوءمدياشاره به سوءتدب با يو
ت ين زمان ممکن به وضعيهالل احمر در کوتاه تر يو درمان يپزشک يم هايدادند که ت ياجازه م يسعود يروهايآنچه مسلم است، اگر ن

 م.يبود که شاهد بود يزيت بهتر از آن چيکنند، وضع يدگيمصدومان رس

ه در محل حادثه منا اشاره و خاطرنشان ينفره با امکانات اول ۶م يت ۷ت هالل احمر به حضور همزمان يارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
ازورود  يسعود يروهاين يدادند، حتيرا نم يدرمان يم هايتجربه بودند، اجازه مداخله کامل به تيکه ب يسرباز سعود يروهايکرد: متاسفانه ن

 کردند. يم يآمبوالنس ها خوددار

http://www.mehrnews.com/
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را  يرانيرايو غ يرانيمجروح ا ۶۰۰تا  ۵۰۰هالل احمر با حضور در محل حادثه توانستند حداقل  يپزشک يم هاين مطلب که تيان ايبا ب يمرعش
ها زائران  يمتر عرض دارد که سعود ۱۲ابان حداکثر ين خيفت: ادر منا اشاره کرد و گ ۲۰۴ابان يخ يمارستان ها منتقل کنند، به ماجرايبه ب

 ابان نبود.ين خيا يرانيزائران ا يابان عبوريگذشته خ يکه در سال ها يت کردند، در حاليابان هداين خيرا به ا يرانيا

ابان ين خيمجاور به ا يابان هايبود و از خ ابان مسدود شدهين خيا يباز بود، اما متاسفانه خروج ۲۰۴ابان يخ يکه ورود يادامه داد: در حال يو
 رند.يابان تحت فشار قرار گين خيت در ايزائران و... باعث شد که جمع يدرجه هوا خستگ ۴۳ ين گرمايشد. همچن يت اضافه ميجمع

شد، آمار تلفات  يم داده يدرمان يروهايد کرد: بدون اغراق اگر اجازه مداخله نيت هالل احمر تاکيارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
 افت.ي يسوم کاهش مکيحداقل به 

تخت  ۵۰۰ت جان باختند، افزود: در مجموع يو فشار جمع يجسمان يرويل نيو تحل ياز مسدومان در اثر گرمازدگ يلينکه خيبا اعالم ا يمرعش
مارستان ها ين بيا يدرمان يروينکه نيمن ااد مجروحان و مصدومان فاجعه منا نبود، ضيتعداد ز يمارستان منا جوابگويب ۵در  يمارستانيب

 ط بحران نبودند.يمسلط به کار امداد در شرا

 يهامارستانيمارستان ها به بين بيم مجروحان خودمان را از ايديمنا داشت، صالح د يهامارستانيکه ب يطيح کرد: با توجه به شرايتصر يو
 م.يمنتقل کندر مکه  يسعود يمارستان هاير بين سايهالل احمر و همچن

اجساد از دست رفت، اشاره کرد و گفت:  ييشناسا يکه برا ييت هالل احمر در ادامه به زمان طاليارت جمعيحج و ز يس مرکز پزشکيرئ
 م.يجان باختگان از دست بده ييشناسا يرا برا ياديباعث شد که زمان ز ير مسئوالن سعوديمتاسفانه سوءتدب

ل ين قبياشاره و عنوان کرد: ا يسعود يروهايارت توسط نين ستاد حج و زين مسئوليو همچن يپزشک يروهاياز ن يبه بازداشت برخ يمرعش
 جان باختگان با مشکل مواجه شود. ييها باعث شد که کار شناسا ياقدامات سعود
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 ه عرب درباره منايرکل اتحاديران به دبينامه جامعه مورخان و محققان ا
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ن يا يريگيه عرب، اعتراض خود را درباره فاجعه منا اعالم کرده و خواستار پيرکل اتحاديبه دب ياران با ارسال نامهيجامعه مورخان و محققان ا
  .ه شدندين اتحاديا يجرا از سوما

 :شودير منتشر ميدر ز (نجايا يوست متن عربين نامه )به پيمتن کامل ا ي، ترجمه فارسمهر يخبرگزاربه گزارش 

 ميالرحاهلل الرحمن  بسم

ِللنَّاِس َللَِّذي ِبَبكََّه ُمَباَرًكا َو ُهًدى لِّْلَعاَلِميَن* ِفيِه آَياٌت ُقْل َصَدَق الّلُه َفاتَِّبُعوْا ِملََّه ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا َو َما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن* ِإنَّ َأوََّل َبْيٍت ُوِضَع »
آل «.} َعِن اْلَعاَلِميَنَلُه َكاَن آِمًنا َو ِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل َو َمن َكَفَر َفِإنَّ اهلل َغِني  َبيِّـَناٌت مََّقاُم ِإْبَراِهيَم َو َمن َدَخ

 .{۲۵ – ۲۷عمران/ 

 يالعرب ليمحمد نب يجناب آقا

  ه عربير کل محترم اتحاديدب

 .ديرا باشيران پذيخود را از ا ينيسالم و درود برادران و خواهران د

ت اهلل الحرام ياو نشان عظمت و مسجد مالئکه قرار گرفته و ب ييايت المعور کبرياست که ب ييهمتايسته آن خالق بيش شايسپاس و ستا
اء يبه واسطه اب االنب صه حج رايل استوار شد فريم و اسماعيت اهلل به دست ابراهيگاه که قواعد بشدآن يم امن بشر خاکيشان مسجد و حريا

واجب قرار داد و  يف امرين حنييبر رهروان آ ين وحدت بخش الهيالمتنشان دادن آرمان بررگ اسالم در اتصال به حبل يل الرحمن برايخل
 .ت و کرامت کننديمسلمانان احساس امن يه کرامت و عظمت خداوند تبارک و تعاليبزرگ نهاد تا در سا يحرمت

همانان يت بر اساس حرمت ميدر عهد جاهل يتا روزگار اسالم حت ليم خليو از زمان ابراه م استيبس عظ يامر يم ربانين حريحفظ حرمت ا
د و ين خانه بخشيش را به حرمت ايخو يجونهيشان باد پس از فتح مکه مخالفان کيامبر ما که درود خدا بر اين مکان مقدس استوار بوده و پيا

ن اساس يش داشته باشند و بر ايط آساين محياهان در ايوانات و گيبلکه پرندگان، ح ورد که نه تنها حجاج د آيت پدين بيا يبرا يحرمت
ش ينگهبان آسا ين حرمت مقدس و دستورات الهياند که بخاطر افه داشتهينه همواره وظين در مکه و مديفين شريان و حکام حرميفرمانروا

 .ت اهلل الحرام باشنديزوار ب

ن دو مکان مقدس يا يش را در خادمياند و افتخارخوالرحمن بودهوفيان و خادمان ضين دو شهر مقدس حاميا اءيو سنت انب ياله بنابر دستور
از  يستيبا ن اماکن مقدس را به عهده دارنديت ايريکه مد ياند. لذا کسانن داشتهيفين شريدر حرم همانان و انجام فرائض واجب يو حضور م

 .کنند يريرا نقض کند جلوگآن يمهاجر بسو يهام و کرامت انسانين حريکه ا يو خشونت ينوقوع هرگونه نا ام

http://www.mehrnews.com/
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که انجام دادند جان هزاران  يات نادرست و آشفتهيرياندرکاران امر با مداتفاق افتاد که دست يفاجعه انسان الحجه در منا يدر روز دهم ماه ذ
ز پس از وقوع حادثه بر باد دادند و يها را نکرامت و شرافت آن يحرمتيو ب يتفاوتيو با بکردند  يانسان پاک و مؤمن و مخلص خدا را قربان

در  مسلمانان يو ناتوان يش گداشتند که از هر نظر موجب شرمساريان به نمايجهان يمراسم مقدس حج برا يزشت و ناپسند از برگزار ياچهره
-از گذشته، برنامه يريگد با عبرتيبا يبود و مسئوالن سعود ينيبشين فاجعه قابل پيه اگذشت يهابا توجه به حوادث سال .ان شديانظار جهان

 .ان آن بکاهنديا حداقل از شمار قرباني يريشگيپ يبتين مصيدادند تا از وقوع چنيصورت م يحيصح يزير

خ حذف نخواهد يگذاشتند که هرگز از حافظه تار ياز خود بر جا ياهين فاجعه کارنامه سيدر ا يد گفت که مسئوالن سعوديبا کمال تأسف با
ت غلط در کاهش تبعات يريدگان، مديدبيبر کاهش آالم آس يو عذرخواه يين موارد اشاره کرد: عدم دلجويتوان به ايها مشد که از جمله آن

در  ييگوو باالتر از آن عدم صداقت و دروغ يو خونسرد يتفاوتيده، بيدبيها و دول آسندگان کاروانيها و نماأتيحادثه، برخورد نادرست با ه
م يزوار با ورود به حر يل ارتباطيکنترل وسا يو حت منا و مراسم حج يحفاظت يهانيدورب يآورارائه آمار و اطالعات درست، اقدام به جمع

 .است ن اقدامات نادرستياز ا ييهان حادثه نمونهيا يهاپاک کردن سرنخ يهمراه برا يهاف تلفنيق ضبط و توقيها از طرآن يشخص

ن اماکن مقدس يت بر ايبخاطر افتخار حاکم يت و آرامش که زحمت آن را دولت سعوديجاد امنين مراسم بزرگ و ايت ايريد اذعان کرد مديبا
م اما نقض حرمت يگزارسرد سپايگين را ه انجام ميکه در ا ياست و ما از بابت انجام هر گونه خدمات صادقانهين ياکشند کار سادهيبدوش م

و  ي، انسانين اسالميت در دفع تبعات حادثه بر خالف موازيو جد يريگيپ يغلط به جا يورزتيو عصب يتفاوتيو ب يزوار و شرافت انسان
 .است ين الملليب يهاونيو بر خالف کنوانس ياخالق

رکل جامعه عرب از کنار آن يالخصوص دبيو عل يالمللنيب ست که مجامعين يوف الرحمن امريدر حق برادران مسلمان و ض ين برخورديچن
 يکرهاينادرست با حجاج و پ يت غلط آن و برخوردهايريو مد يان فاجعهيمان از وقوع چنيم که آن برادر خوب و با اينان داريبگذرد. ما اطم

 يريگيم که همه تالش خود را در جهت پيکنياست مه عرب درخويرکل اتحاديبه عنوان دب يعالرو از جنابنيآنان ناخرسند هستند و از هم
از  ييد و فضاير خاکستر خواهد دمين موضوع در آتش زيا يريگيدر پ يد چرا که هرگونه کوتاهيريحجاج به کار گ يو قانون يحقوق انسان

 .ن امت نخواهد بوديدشمنان اجاد خواهد کرد که جز به سود يا يدر سرتاسر عالم اسالم يورزنهيو ک يو برادرکش يريو درگ يآشفتگ

ه عرب در حل يرکل اتحاديبه عنوان دب يعالجناب يريگيران خواهان پيِخ جهان اسالم و ايشمند تاريرو ما به عنوان جامعه مورخان و اندنياز ا
ق و حفظ کرامت حجاج ت حج و احقاق حقويريمد د نظر در نحوه يتجد يدرست برا يکارهااتخاذ راه يريگين مسأله و پيو فصل مجدانه ا

 .ميآنان هست يهات اهلل الحرام و خانوادهيب

ه، عراق، يسور يمردم مسلمان کشورها يهارنج را به دردها و  يم خاطر آن برادر گراميتوانينم يعالسوزانه جنابدل يريگيان عالوه بر پيدر پا
 يورزو خشونت يکشه در خاتمه دادن به بحران انسانيت آن اتحاديم لذا خواهان مداخله آن برادر محترم و ظرفين معطوف نسازيمن و بحري

 يهايو حقوق و آزاد يح و به دور از خشونت بر اساس اصول اسالميصح يق گفتگويان برادان مسلمان از طريم ياسالم يهانيدر سرزم
 .ميهست يو اله يانسان

 النصر من اهلل

 رانيجامعه مورخان و محققان ا

رضا ي، عليلياهلل اسماعبي، حبي، ابوالفضل اسکندرفاروجياحمد ير احمدزاده، فاطمه احمدوند، مهريزهرا احمدپور، محمدام م،يابراهصادق آل
، يريز امي، چنگيامان ي، مهديري، محسن الوي، رضوان افخميريمال يم اصالني، ابراهيجه اصغري، خديفرد، رضوان افخم، احمد لعبتياشتر
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، منصوره ياهلل بهرامزاده، روحيگيه بيمنش، مرضرتيد بصي، حمي، حسن بشارتييم باباي، ابراهيرانيا يه انگوپا، مهد، فاطميريپ يريفاطمه ام
، ياحمد ، فاطمه جانييد ثناي، حميعقوب توکلي، يآذر، فائزه توکل ين ترکمني، پرويه تاجبخش، زهرا ترکيپنجه، قدر ي، معصومعلينيپرو
، يوسف خرمي، ي، نادر خبازيني، نجمه حسينيحس ي، مصطفيآباد، ابوالفضل حسنييبابا يد حاجي، مجيلاب جماي، افراسيدون جعفريفر

ده ي، سعيداستان ي، سجاد دادفر، عليدي، نرگس خورشيديدرضا خورشيزاده، حمي، صباح خسروي، هنگامه خسرويگيهوشنگ خسروب
ر ي، زهيرازياهلل رنجبر ش، روحييد رضاي، مهشيي، الهام رضايي، الهام رجازادهيم ربانيد محمدرحير، سيره دلي، نياري، فاطمه دولتيداور
ف، يزمانه، زهره س يماني، مراد سلياهلل سلگ، روحياحمد يم سلطاني، مرياحمد يسلطان ي، مجتبيديان، نرگس سعيم سبحانيان، مريزمان

 ي، مهديد عابديد عابدپور، ناهي، سعي، محمود طاهراحمديصفر ، زهرهي، افسانه صادقي، فرهاد سهاميني، فرامرز شعاع حسياللهفيفاطمه س
، ي، مهناز فرامرزييده سوسن فخراي، سيتياکبر عنا ي، عليمير عظي، اميزين عزينژاد، اميعربان ي، مصطفي، جواد عربانير عبداللهي، اميعباد

 يکامران ي، عليقه کاشاني، صدياميفر، ابوالفضل قيقربان ونسي، يم قانوني، مريم قاسمياصانلو، مر ير فضلي، امينب فضليونس فرهمند، زي
 ييرضا مالي، معصومه مساح، عليرضا محمدي، علي، احمدرضا متوليفخرآباد، محمد لطف يگوهر ي، مصطفيميده کريان، فريمقدم، سمانه کرم

م ي، رحيزهرا نور مشرق، غالمحسن نوع منفرد، ي، محمدعليخان، توران منصور يموس ي، محمدمهديمقدس ي، مجتبيال معصومي، سهيتوان
 .ني، محمد وزي، زهرا وطنينه وحدتيکبخت، سکين
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 :يقائم مقام سازمان پزشک قانون

 باختگان حادثه منا انجام شداز جان يتخصص يهاشيآزما

 
 

 ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۴مهر  ۲۷دوشنبه  - 2944712خبر:  ٔ  شناسه

 

  

  .باختگان حادثه منا انجام شداز جان يتخصص يهاشيگفت: آزما يقائم مقام سازمان پزشک قانون

 ييت و شناسايوضع يزگر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: به منظور بررس، عبدالرزاق برخبرنگار مهربه گزارش 
 .ن افراد انجام شدياز ا يتخصص يهاشيجانباختگان حادثه منا، آزما

مشارکت  با D.N.A يشات تخصصيجان باختگان حادثه منا اعالم کرد و افزود: آزما يکرهايشات را تطابق پين آزمايهدف از انجام ا يو
 .ارت انجام شديو سازمان حج و ز يقانون يپزشک

شات مربوطه صورت يز آزماين افراد نيا ياز اجساد هنوز به کشور بازگردانده نشده است و برا ياضافه کرد: برخ يقائم مقام سازمان پزشک قانون
 .خواهد گرفت

 .عربستان هستند انجام خواهد شد که هنوز در ياجساد زائران ييشناسا يشات براين آزمايح کرد: ايتصر يو

نه ياشاره کرد و ادامه داد: در زم يپزشک قانون يهااداره يهارساختيت زيبهبود وضع ياز سخنان خود به تالش برا يگريبرزگر در بخش د
 .ميآل هنوز فاصله داردهيدن به نقطه ايتا رس يت مطلوب است وليها وضعآزماشگاه

از با يمورد ن يروهاين نياست که تام يانسان يروينه کمبود نيدر زم يقانون ياز مشکالت پزشک يکيگفت:  يقائم مقام سازمان پزشک قانون
 .ه انجام خواهد شديدولت و قوه قضائ يهمکار
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 :دار دست اندرکاران حجيرهبرانقالب در د

 يپلماسيقاطعانه دستگاه د يريگيدفراموش شود/لزوم پيفاجعه تلخ منا نبا

 

 ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۴مهر  ۲۷دوشنبه  - 2944681خبر:  ٔ  شناسه

 

 و يغرب يان داشتند: دولتهايو سازمان حج برشمردند و ب يپلماسيف دستگاه ديمنا را از وظا يرهبرانقالب دنبال کردن قاطعانه ماجرا
  .ق خود سکوت محض کردنديحقوق بشر به نفع دولت رف يدروغگو و منافق مدع يهادستگاه

دار مسئوالن و دست اندرکاران يظهر امروز )دوشنبه( در د يرهبر معظم انقالب اسالم يات اهلل خامنهي، حضرت آمهر يخبرگزاربه گزارش 
و  يغرب يخواندند و با انتقاد از سکوت دولتها و به خصوص دولتها يز منا را از جمله امتحانات الهيانگرتيار تلخ و حيعه بسحج، فاج يبرگزار

و  يپلماسيد فراموش شود و دستگاه ديچ وجه نباين حادثه به هيد کردند: ايبت بزرگ تأکين مصيحقوق بشر در قبال ا يمدع يسازمانها
 .ن موضوع را به صورت قاطع دنبال کننديا سازمان حج موظف هستند که

د ين حادثه بايهزار مسلمان گفتند: پس از ا 7زبان در قبال جان باختن يت دولت ميدار با اشاره به مسئولين ديدر ا يات اهلل خامنهيحضرت آ
که  ييدولتها يده نشد و حتيشن ييران صدايا ياسالم يجمهور يخاست اما متأسفانه به جز صداياسالم بر م يايواحد و اعتراض دن يصدا

 .نکردند يين فاجعه، اعتراض قابل اعتنايباختگان بودند، در قبال ازائران آنها جزء جان

فه مهم مسئوالن ياز تکرار آن را وظ يريجلوگ يراهها يت ماجرا و بررسين اهمييتب يوگو با دولتها بران مسئله و گفتيا يريگيرهبر انقالب، پ
زبان رخ داده اما در يدولت م ين فاجعه در اثر کوتاهيدهد که ا يخواندند و افزودند: ظواهر ماجرا نشان م يپلماسيستگاه دکشور به خصوص د

است که در حال عبادت و انجام مناسک حج و با لباس  يست بلکه بحث بر سر هزاران مسلمانين ياسيک مسئله سين مسئله، يهر صورت، ا
کا را جنبه يحقوق بشر در اروپا و امر يمدع يشان، سکوت محض دستگاههايا .دنبال شود يد به صورت جديه بان مسئلياحرام جان باختند و ا

 يبرا يکه گاه يغرب ين دولتهايحقوق بشر و همچن يدروغگو و منافق مدع يبرشمردند و خاطرنشان کردند: دستگاهها يريگيگر قابل پيد
 .ق خود سکوت محض کردندين ماجرا به نفع دولت رفيکنند، در ا يا ما بر پيدر دن يک نفر جنجال فراوانيکشته شدن 

ن عدم تکرار و مجازات ي، جبران خسارت، تضمييد پاسخگويان حقوق بشر اگر صداقت داشتند، باين مدعيافزودند: ا يات اهلل خامنهيحضرت آ
 .کردند ين فاجعه را مطالبه ميعامالن ا

د به سکوت و ين مسئله نبايفه سازمان حج خواندند و افزودند: اين موضوع مهم را وظينده نگه داشتن امطالبه و ز يبرا يريگيرهبر انقالب، پ
حقوق بشر  يمدع يو سازمانها يغرب يد دولتهايز باين حرکت نيمطرح شود و نقطه آماج ا يد تا سالها در مجامع جهانيبگذرد و با يفراموش
االسالم ه و مواضع قاطع حجتيمستمر و روح يهايريگيزانه مسئوالن حج کشور به خصوص پمانه از زحمات دلسويشان با تشکر صميا.باشند

ن زحمات ياجر و پاداش ا :س سازمان حج، گفتنديرئ ياوحد يت آقايو احساس مسئول ييجانبه، پاسخگون تحرک همهيعسگر و همچن يقاض
دن آنهمه بال و ينب)س( پس از ديراه خداست که حضرت ز ن صبر و مجاهدت دريمحفوظ است و هم يزان الهيدر م يو مجاهدتها همگ
 .کندياد ميو جمال  ييبايعنوان زکربال، از آن به يحادثه در صحرا
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 :ارت خبر داديس سازمان حج و زيرئ

 از بستگان مفقودان DNA شيت مفقودان فاجعه منا/انجام آزماين وضعيآخر

 

 

 ۱۸:۲۳ - ۱۳۹۴مهر  ۲۷دوشنبه  - 2944977خبر:  ٔ  شناسه

 

نفر دفن شده در مکه  ۱۲نفر و ۳۶ن ياز تمام بستگان ا DNAشيعت مفقودان فاجعه منا گفت: آزماين وضيس سازمان حج در مورد آخريرئ
  .شود يت به مکه اعزام ميص هويتشخ يبرا يقانون يز پزشکنفر ا ۵انجام شده که به به همراه 

که  يزائر ۴۵۰ان يخود پس از بازگشت به کشور در مورد فاجعه منا افزود: از م ين نشست خبريدر اول يد اوحدي، سعخبرنگار مهربه گزارش 
ها کامال  يسعود يما و هم برا يزائر هم برا ۱۳ يشد که اسام ييشناسا يرانيزائر ا ۲۹ت ياها دفن شده بودند در نه يدر مکه توسط سعود

که با مسئوالن  يل در جلسات هفتگين دلير. به هميدولت عربستان خ يبرا يما مشخص است ول يزائر برا ۱۲ يمشخص است، اما اسام
چ يکه همچنان مفقود هستند و ه يزائر ۳۶ن از يف شود و همچنين تکلييجسد جان باختگان تع ۲۹شود قرار است  يعربستان برگزار م

 م.يم اطالعات به دست آورياز آنها ندار ياطالع

ران اطالع يا يبه کنسولگر ين الملليد بر اساس ضوابط بيبا يرين اظهار داشت: هرگونه دستگياز مفقود يدر مورد احتمال ربوده شدن برخ يو
 اعالم نشده است. يرانيدر مورد ربوده شدن زائران ا ين لحظه گزارشيداده شود اما تا ا

که در عربستان دفن شده اند اعزام  يجان باخته ا ۲۹ت يص هويتشخ يکشور برا يقانون ينفر از پزشک ۵ارت يس سازمان حج و زيبه گفته رئ
 شوند. يم

ن يز ايران اعالم شده است گفت: امروز نيگان مفقود به اافتن جان باختي يبرا يته مشترک هرگونه دسترسين کمينکه در ايد بر ايبا تاک ياوحد
 با آنها در ارتباط بودم. يز تلفنيجلسه در عربستان برگزار شده که بنده ن

 يروزها يالزم انجام شده و ط يقرار است به عربستان بروند هنوز صادر نشده اما صحبت ها يقانون يکه از پزشک يافراد يزايگفت: و يو
 افتد. يق من اتفاينده ايآ

مفقود انحام و  ۳۶ن يجان باخته دفن شده در عربستان و همچن ۱۲بستگان  يبا همکارDNAش يارت آزمايس سازمان حج و زيبه گفته رئ
 شوند. يت جان باختگان به عربستان برده ميص هويتشخ يبرا يشده که همراه افراد پزشک قانون ياطالعات جمع آور

ن يران آمده ام و تاکنون سه جلسه با ايبه ا يانتظام يرويت نيص هويو تشخ يقانون يبا پزشک يماهنگانجام ه يگفت: بنده برا ياوحد
نده مجددا به عربستان يچند روز آ يز از سفارت عربستان داشته ام که با آن موافقت شده و طيزا نيافت ويدر يسازمانها برگزار شده و تقاضا

 روم. يمفقود م ۳۶ت يوضع يريگيپ يبرا
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خود  يات جستجوين افراد عملين ايمحرم اعتبار دارد بنابرا ۲۰آنها تا  يزاينکه دو گروه تفحص همچنان در مکه هستند و ويبا اشاره به ا يو
 دهند. يافتن جان باختگان مفقود ادامه مي يرا برا

جسد جان باختگان به  ۳۹۹، گفت: در مجموع ميريل بگيم اجساد جان باختگانمان را تحويم که توانستيهست ينکه تنها کشوريان ايبا ب ياوحد
 ز مفقود هستند.ينفر ن ۳۶کشور منتقل و 

 ستيه نياز د يرفته/ فعال صحبتيبزرگ خود را پذ يطرف مقابل خطا

الن که تا به امروز با مسئو يگفت: در جلسات يرانيدولت عربستان به جان باختگان ا يه از سويارت در مورد پرداخت ديس سازمان حج و زيرئ
از  يل شده و فعال صحبتيات حادثه تشکيجزئ يبررس يبرا يته ايصورت گرفته و کم يبزرگ يرفته اند که خطايعربستان برگزار شده آنها پذ

 ست.يه نيپرداخت د

 يات رسممقام يچ مالقاتيو در ه ييچ جايداند گفت: تا به امروز در ه يرا مقصر م يرانينکه دولت عربستان زائران ايدر مورد ا ياوحد
 ن حادثه هستند.يمقصر ا يرانيند زائران اين جسارت را نکرده اند که بگويعربستان ا

رفتن به جمرات  يبرا يفرع ۲۰۴ابان يکاروان از خ ۳۴و فقط  ياصل يرهايکاروان ما از مس ۴۲۱ يرانيکاروان زائران ا ۴۵۵ان ياز م يبه گفته و
کردند،  يشه زائران ما از آن عبور ميکه هم يابان اصليو اجازه نداد زائران ما وارد خ آنها را بست ير دسترسيس مسيحضور داشتند که پل

 بروند.

ندارد و  يهيچ توجيت هيريمد يانجام داده و آشفتگ يرفته که اشتباه فاحشين لحظه دولت عربستان پذيارت افزود: تا ايس سازمان حج و زيرئ
 ت.ز قابل بحث اسين ير در خدمات و امدادرسانيتاخ

با رهبر  يداريد کردند گفت: امروز ديتاک يحج توسط سازمان و مرکز پزشک يب شناسيز در آسينکه رهبر معظم انقالب نيد بر ايبا تاک ياوحد
 ن سازمان انجام شود.يز توسط اين يب شناسين حادثه آسيز اعالم کردند جدا از ايشان نيم که ايمعظم انقالب داشت

اوران حج ياوران امداد را عالوه بر يکه اگر  يم داشت به طورينده خواهيآ يسالها يز برايرا ن ييراهکارها ،يب شناسيگفت: پس از آس يو
 ار مناسب خواهد بود.يم بسيکن يطراح

 اب به استان هايقت يحق ياعزام گروه ها

ل شده و ستاد يتشک يته ايحال حاضر کمح کرد: در ياز فاجعه منا خبر داد و تصر يمستندات حقوق يارت از جمع آوريس سازمان حج و زيرئ
که در صحنه  يافراد ين صحبت هايکاروان تاکنون مصاحبه شده و همچن ۱۲ش از يدهد؛ با بيانجام م يته مستندسازين کميبحران در ا

 د.سازمان حج به استانها اعزام شده ان يز از سوياب نيقت ين گروه حقين چنديحضور داشتند درج شده است و عالوه بر ا

 ميندار يدياطالع جد ين لحظه از رکن آباديتا ا
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نفر  ۳۶ما همراه با  ياز مطالبات اصل يکيم و قطعا يندار ياز و ين لحظه اطالعيز گفت: تا اين يت رکن آبادين وضعيدر مورد آخر ياوحد
ته ي، عکس و پاس آنها را به کميسامم که اين موضوع هستير ايگي، فوالدگر و مقدم است که به شدت پيان رکن آباديافتن آقايمفقود، 

 ت آنها مشخص شود.يعتر وضعيم هر چه سريدواريم که اميمشترک در دولت عربستان اطالع داده ا

 يم خانواده جان باختگانيز بودند که دولت عربستان متعهد شده که بر اساس تصمينفر از آزادگان ن ۵ان اجساد جان باختگان يگفت: در م يو
 شده اند عمل کند.که در مکه دفن 

کر جان باخته خود را در مکه دفن کنند ينفر از جان باختگان رسما اعالم کرده اند که پ ۶ارت تاکنون خانواده يس سازمان حج و زيبه گفته رئ
 اعالم خواهند کرد. يز تعدادين هفته نيو در ا

ا جان خود را از دست دادند که البته با توجه به عمق فاجعه به نفر در حادثه من ۴۰۰هزار و  ۷بر اساس اعالم مقامات عربستان  يبه گفته و
ز در ينفر ن ۹۰۰متر طول در مقبره الشهدا و  ۴۰۰و  يف عرضيرد ۱۵هزار جان باخته در  ۵ش از يکه ب يرسد، به طور يهزار نفر م ۸مرز 

 در سردخانه ها هستند. يز تعداديشرق عرفات دفن شده اند و در حال حاضر ن
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 :ارت خبر دادين سازمان حج و زمعاو

 ون پرداخت شديليم ۲۵ون تومان به هر جان باخته/تاکنون يليم ۵۵پرداخت 

 

 ۱۸:۲۸ - ۱۳۹۴مهر  ۲۷دوشنبه  - 2944984خبر:  ٔ  شناسه

 
 

ران يمه ايالحساب به تمام جان باختگان حادثه منا خبر داد و گفت: ب يون تومان به صورت عليليم ۲۵ارت از پرداخت ين حج و زمعاون سازما
  .کنديون به هر جان باخته پرداخت ميليم ۵۵

جان افزود: در مورد جان جاختگان  يران به خانواده هايورد غرامت اعصر امروز در م يدر نشست خبر يد محمدي، حمخبرنگار مهربه گزارش 
ون تومان يليم ۱۵م يران منعقد کرده ايمه ايکه با ب يکه در طول سفر حج زائران دچار آن شوند با توجه به قرارداد يا هر حادثه ايحادثه منا 

 شود. يهر جان باخته پرداخت م يون تومان بابت حادثه برايليم ۴۰فوت و  يبرا

ون يليم ۲۵ران يمه ايشود که تاکنون ب يون تومان پرداخت ميليم ۵۵از جان باختگان فاجعه منا و مکه  يکيد کرد: در مجموع به هر يتاک يو
 جان باختگان پرداخت کرده است. يالحساب به خانواده تمام يتومان به صورت عل

 يخوب يدگيئران مجروح گفت: در حادثه مکه که تعداد زائران کم بود رسعربستان به زا يمارستانهايب يدگيت رسيدر مورد وضع يمحمد
به تمام آنها را نداشت و کنترل از دستشان خارج  يدگيمارستانها توان رسيل گسترده بودن عمق فاجعه، بيصورت گرفت اما در حادثه منا به دل

 شده بود.

 

  

http://www.mehrnews.com/
http://www.mehrnews.com/
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منا حادثه از حج سازمان سيرئ يها ناگفته  

 .کرد بازگو خبرنگاران به را منا حادثه از تلخ يقتيحق عربستان از بازگشت از پس خود مصاحبه نياول در ارت،يز و حج ازمانس سيرئ ،ياوحد

 اتييجز حيتشر ضمن داشت، عربستان از بازگشت از پس که يخبر نشست نينخست در 94 مهر ۲۷ دوشنبه ارتيز و حج سازمان سيرئ 

 ابانيخ نيا به عربستان ماموران توسط اشتباه به ما زائران و نبود يرانيا زائران حرکت ريمس ۲۰۴ ابانيخ: کرد اعالم منا فاجعه از يشتريب

 .شدند تيهدا

 

 همزمان را ريمس از لومتريک سه ديبا هاآن همه که داشتند حضور منا در زائر ونيليم دو قربان ديع روز در: کرد اظهار «ياوحد ديسع» مهندس

 سازمان و بود شده نييتع يرانيا زائران حرکت يبرا جوهره و العربسوق ابانيخ ريمس دو عربستان حج وزارت يقبل الماع طبق. کردنديم يط

 يستاد عوامل از درصد ۹۸ حدود ياحتمال واقعه هرگونه از يريشگيپ يبرا يحت بود داده آموزش زائران به يهيتوج جلسات در ترشيپ حج

 .افتاد اتفاق هايسعود اشتباه ليدل به واقعه آن هانيا همه با اما دهند ارائه زائران درشان يخدمات تا نشدند محرم حج

 بست؟ رانيزا يرو به را ۲۰۴ ابانيخ عربستان چرا

 چرا که است شده مطرح سوال نيا زين ما يبرا: افزود نبود يرانيا زائران حرکت ريمس داد، رخ فاجعه که ييجا ،۲۰۴ ابانيخ نکهيا انيب با يو

 کرده مستقر يپزشک پياک ۴ و يامداد يروين ۴۵ عربستان، حج وزارت يسو از شده نييتع ريمس دو در ما اند؟گرفته نظر در را ابانيخ نآ

 .شدند ياصل يرهايمس به هاآن ورود مانع يرانيا زائران حرکت هنگام عربستان نيمامور الحجهيذ ۱۰ روز در وجود نيا با اما م،يبود

. است شده باز امسال حج در يديجد ريمس که بود نيا هاآن پاسخ و شد مطرح سوال نيا هايسعود با جلسه در: کرد افهاض ياوحد مهندس

 .بود محدود اريبس ۲۰۴ ابانيخ امکانات که يحال در است، يخلوت ابانيخ ر،يمس آن که بود نيا آنان استنباط

 زائران يچادرها استقرار مشکل نيتربد: کرد اظهار بود شده فراهم يرانيا زائران يبرا شده نييتع ريمس دو در که يامکانات به اشاره با او

 .بود شده دهيکش نرده متر سه ارتفاع به زين ابانيخ طرف دو در گذاشت،ينم يزيگر راه چيه که بود ۲۰۴ ابانيخ طرف دو در ييقايآفر

 دبو زائران حرکت ريمس مشکالت بر يديمز دهيند آموزش يروهاين حضور

 

 به ما يجد يانتقادها از يکي: کرد اظهار بود زائران حرکت ريمس مشکالت بر يديمز زين دهيند آموزش يروهاين حضور نکهيا انيب با يو

 .نداشت وجود طيشرا کنترل يبرا ينيدورب چيه ابانيخ آن در بود منا منطقه در حاضر سيپل و يامداد يروهاين نيب يهماهنگ نبود هايسعود
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 تعداد و شد پرتاب زائران سمت به آب ابانيخ اطراف يچادرها از افتاد اتفاق تيجمع تقابل که يزمان ط،يشرا نيا برعالوه: کرد ظهارا سپس او

 جان ط،يشرا آن در هايليخ متاسفانه و شد متراکم و ستادهيا تيجمع. آوردند هجوم نقطه آن به آب گرفتن يبرا هاکشور گريد زائران از ياديز

 .دادند دست از را خود

 ۷ شده اعالم تاکنون: افزود است شده داده استناد عربستان بهداشت وزارت به که منا باختگانجان آمار به اشاره با ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .اندباخته جان منا در نفر ۴۰۰ و هزار

 هستند مفقود همچنان زائر ۳۶ و اندشده دفن مکه در يرانيا ۲۹

 اندشده دفن مکه يالشهدامقبره در که باخته جان يرانيا زائر ۲۹ فيتکل نييتع يبرا عربستان و رانيا مشترک ياتهيمک ليتشک به سپس يو

 .ستين دست در ياطالع مفقودشده يرانيا زائران از تن ۳۶ از تاکنون: گفت و کرد اشاره اندشده مفقود که يزائر ۳۶ و

 دهد اطالع رانيا يکنسولگر و سفارت به ديبا را يريدستگ هرگونه عربستان: گفت تن ۳۶ نيا شدن ربوده اي و يريدستگ احتمال درباره يو

 .هستند مفقود نفر ۳۶ نيا ما نگاه واز ميانداشته بارهنيا در يگزارش لحظه نيا تا که

 اطالع قطعا م،يندار هاآن از يعاطال لحظه نيا تا: کرد اظهار لبنان در رانيا نيشيپ ريسف ،يآبادرکن يآقا تيوضع درباره نيهمچن ياوحد

 ما يجد مطالبات جزو اندبوده زين هاآن نيب در يابرجسته يهاچهره که شده مفقوده يرانيا زائر ۳۶ آن کل طور به و شانيا تيوضع از افتني

 .ديآيم حساب به عربستان از

 خواست و ميتصم براساس اندشده متعهد زين کرده دفن مکه در منا انباختگجان نيب در را هاآن عربستان که يزائر ۲۹ درباره : داد ادامه يو

 .کنند عمل شانيهاخانواده

 عربستان و رانيا مشترک تهيکم جلسه نيدوم يبرگزار

 ينرايا شده مفقود زائر ۳۶ يريگيپ منظور به که عربستان و رانيا مشترک تهيکم جلسه نيدوم يبرگزار به اشاره با سخنانش ادامه در ياوحد

 صادر عربستان يهاسردخانه به مختلف يهايدسترس اجازه ته،يکم نيا اعالم طبق: کرد اظهار است، شده ليتشک مکه در شدهدفن زائر ۲۹ و

 يساز آماده و شده دفن زائران تيهو صيتشخ منظور به يقانون يپزشک با را هايهماهنگ يبرخ تا امبرگشته رانيا به زين من است، شده

 .دهم انجام فاجعه نيمفقود کينزد بستگان DNA اطالعات

 يزايو صدور با ميدواريام که شد يآورجمع شده دفن زائر ۲۹ و شده مفقود زائران کينزد بستگان DNA نمونه ۳۶ امروز ،ياوحد گفته به

 .ابدي سرعت زين آنان تيوضع يريگيپ و زائران نيا تيهو صيتشخ نديفرآ ران،يا يقانون يپزشک اتيه

 .گرفت خواهد انجام ندهيآ يروزها در زايو نيا صدور يول نشده صادر هنوز يقانون يپزشک ئتيه يزايو: کرد افهاض يو
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 دولت. گردميبرم عربستان به امور يريگيپ يبرا ست،ين يازين حضورم به رانيا در کنم احساس نکهيا محض به : گفت ادامه در ياوحد

 .گشت بازخواهم عربستان به مجددا ندهيآ روز چند ظرف و کرده قتمواف من يزايو درخواست با امروز يسعود

 محرم ۲۰ تا تفحص گروه دو و ستين جستجو اتيعمل توقف يمعن به رانيا به من بازگشت: شد ادآوري نيهمچن ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .دهند ادامه را کار روند و بمانند عربستان در که دارند زايو

 است نکرده ياقدام امتغر پرداخت يبرا عربستان

 بسته ليدل اند؛گفته هاآن. است داده رخ يبزرگ يخطا که اندرفتهيپذ اندداشته ما با تاکنون که يجلسات در يسعود مقامات : داد ادامه يو

 .اندنکرده اعالم را خود يهايبررس جهينت لحظه نيا تا اما کنند،يم يبررس را راه شدن

 .پرداخت خواهند يحقوق ليمسا به بعد و است فاجعه ليدل شدن مشخص اول قدم اندگفته زين غرامت پرداخت يبرا: گفت ياوحد

 کرده اعالم است ارتيز و حج سازمان قرارداد طرف که رانيا مهيب شرکت: داد حيتوض ادامه در ارتيز و حج سازمان معاون ،يمحمد ديحم

 هر به بيترت نيا به که کرد خواهد پرداخت غرامت تومان ونيليم ۴۰ حادثه بتبا و تومان ونيليم ۱۵ باخته جان هر به فوت بابت است

 .است شده پرداخت باخته جان هر بابت آن تومان ونيليم ۲۵ الحسابيعل که رديگيم تعلق تومان ونيليم ۵۵ باختهجان

 هاکاروان رانيمد يبرخ شده گفته نکهيا به توجه با منا حادثه وقوع در يرانيا زائران شدن دانسته مقصر درباره ارتيز و حج سازمان سيرئ

 ذکر آن در که ندارد وجود يکاغذ برگه اي و يابالغ ،يآموزش چيه: کرد ديتاک بودند، نکرده حرکت جمرات سمت به شده، اعالم ساعت طبق

 .کردنديم حرکت جمرات سمت به ديبا بعد به ۱۰ ساعت يرانيا زائران باشد شده

 اندندانسته مقصر منا فاجعه وقوع در را انيرانيا تانعربس يرسم مقام چيه

 منا فاجعه وقوع مقصر يرانيا زائران ديبگو که نکرده را جسارت نيا يمالقات چيه در عربستان يرسم مقامات از کي چيه امروز تا: گفت ياوحد

 .اندبوده

 نکهيا ليبدل کاروان ۳۴ حدود و کردند حرکت جوهره و العربسوق يعني خود ياصل ريمس از کاروان ۴۲۱ ،يرانيا کاروان ۴۵۵ از: شد ادآوري او

 .شدند هداست ۲۰۴ ابانيخ به بروند ياصل ريمس از بودند نداده اجازه و بودند بسته را ريمس عربستان مأموران

 تاکنون و شده ليتشک تهيکم نيا: کرد اظهار آن علت شدنروشن و فاجعه مستندات يريگيپ يبرا يمستندساز تهيکم ليتشک درباره ياوحد

 را يمستندان ميکرد درخواست زين خارجه وزارت از ما. دارد ادامه همچنان قاتيتحق و شده يآورجمع ييهالميف کرده، مصاحبه کاروان ۲۰ با

 .شود مشخص علت تا کند يبررس را اطالعات نيا و رديبگ عربستان از

 نام فاجعه در هاکاروان عوامل و يروحان يشهدا تعداد

 



 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   407

 

 ۱۷ ،يرهبر معظم مقام بعثه ونيروحان از نفر ۱۲ باختگان جان نيب در نکهيا انيب با اظهاراتش از يگريد بخش در ارتيز و حج سازمان سيرئ

 با هاسردخانه نامساعد طيشرا ليدل به متاسفانه تفحص ميت يياعضا از يتعداد: افزود بودند يپزشک اتيه از نفر ۲ ها،کاروان عوامل از نفر

 .ميبازگردان کشور به را هاآن راه مهين در ميشد مجبور که اندشده مواجه يگوارش يجد بيآس و يناراحت

 دو محاکمه عمره، شروع يبرا نه و يريگميتصم هرگونه يبرا ياصل شرط: کرد اظهار عمره آغاز يبرا يريگميتصم درباره انيپا در ياوحد

 .ميندار يميتصم خصوص نيا در نشود اجرا حکم هک يزمان تا است، جده فرودگاه يخاط مامور

 منا فاجعه يهاناگفته نقل در ياوحد بغض

 «امشب تريت» برنامه در رسانه، اصحاب با يخبر نشست يبرگزار از پس ارتيز و حج سازمان سيرئ ياوحد ديسع گزارش، نيبنابرا نيهمچن

 .ديبگو شده مفقود زائران فيتکل نييتع يبرا زمانسا نيا داتيتمه و خود مشاهدات از تا شد حاضر زين خبر شبکه

 ما حادثه وقوع شب همان از: گفت و دانست باخته جان زائران و بازماندگان يهاخانواده استقامت و صبر را منا حادثه يهادرس از يکي ياوحد

 .بودند داده دست از را خود همسران زن، ۲۵ که ميزد سر شابورين کاروان چادر به مثال طور به و ميشد حاضر دگانيد بتيمص چادر در

 را برادرم سه من گفتيم کرديم هيگر که يبزرگوار مادر کاروان نيا در: داشت اظهار مهاباد کاروان چادر به يسرکش از ياخاطره نقل با يو

 .شود برگردانده کشور به برادرانم کريپ که است نيا امخواسته اکنون اما دادم دست از خود چشمان يجلو

 از را او پسرش که کرديم فيتعر يزدي پدر کي: گفت و کرد هيگر زدي کاروان از ديبازد خاطره کردن بازگو هنگام ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .است داده جان هاآن انيم خودش اما داشته نگه دست يرو و دهيکش رونيب اجساد انيم

 امسال حج لحظه نيترتلخ

 شده انجام يهايزير برنامه امسال رايز فتديب اتفاق است ممکن يافاجعه نيچن که نبود نيا ما تصور اصال: گفت خود مشاهدات درباره ياوحد

 ۲۰۴ ريمس در که کردند اعالم و گرفتند تماس که بود يزمان لحظه، نيترتلخ رو نيا از بود شده انجام طيشرا نيبهتر در ارتيز و حج سازمان

 .است شده مشکل بروز سبب تيجمع ازدحام

 است استاندارد ريغ يراه ۲۰۴ ابانيخ

 از يرانيا زائران تردد علت: داشت اظهار است يرانيا زائران تردد ريمس دو جوهره، و العرب سوق نکهيا بر ديتاک با ارتيز و حج سازمان سيرئ

 وجود نيدورب کي يحت ابانيخ نيا در که يطور هب است راستاندارديغ يهاابانيخ از ۲۰۴ شماره ريمس. آنهاست بودن استاندارد هاابانيخ نيا

 ،ييقايآفر حجاج چادر ۲۰۴ ابانيخ دوطرف در نکهيا ضمن. است نشده نصب ابانيخ نيا در کنديم هيتهو را هوا که ييهافن جت و ندارد

 .دارد قرار متر سه طول به يآهن يهانرده هاآن يجلو ها،چادر نيا به گرانيد ورود از ممانعت يبرا که دارد قرار يمصر و يمراکش

 شدند فشرده هم کنار ساعت مين مدت به مربع متر ۳۰۰ يفضا در زائر هزار ۲۵
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 زائران و کردند تيهدا ابانيخ نيهم به را زائران يناهماهنگ علت به بود، بسته را ۲۰۴ ابانيخ يانتها سيپل که يحال در: داد ادامه ياوحد

 به. بخورد رقم فاجعه نيا شد سبب فراوان يتشنگ و درجه ۵۰ يگرما و تيجمع ازدحام و دنديرس ابانيخ نيا به زين ۲۰۳ ابانيخ از گريد

 علت به و ستادهيا صورت به زائران از ياريبس و شدند فشرده هم کنار ساعت مين مدت به مربع متر ۳۰۰ يفضا در زائر هزار ۲۵ که يطور

 .باختند جان يخفگ

: گفت ستين مشخص هاآن وضع که يزائر ۳۶ سرنوشت از يآگاه يبرا شده مطرح يراهکارها درباره مهادا در ارتيز و حج سازمان سيرئ

 با هانيا از ياريبس که است کرده دفن عرفات شرق در را نفر ۷۰۰ و الشهدا مقبره را مختلف يهاکشور زائر هزار ۶ از شيب يسعود عربستان

 شده دفن مجوز بدون زين يرانيا ۲۹ کريپ انيم نيا در که اندشده دفن يکروبيم يهايماريب انتشار از يريشگيپ علت به و يحکومت حکم

 .است

 عمل باختگان جان خانواده نظر و درخواست به بنا که شده متعهد عربستان که است نيا مشترک تهيکم در ما توافقات از يکي: افزود ياوحد

 .شود مشخص شده مفقود انيرانيا وضع ياان يد نييتع يهاميت ارسال با و کند

 

 

 

 

 

 



 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   409

 

 28اخبار روز 

 1394مهرماه 
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 :ان کرديب ييطال يمرتض

 حادثه منا را دارد يريگيدر پ يهمکار يشورا آمادگ

 
 

 ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۴مهر  ۲۸شنبه سه - 2945798خبر:  ٔ  شناسه

 

از باشد را به يحادثه منا ن يريگيپ يکه برا يدارد هر مساعدت يشهر تهران آمادگ ياسالم يشهر تهران گفت: شورا ياسالم يس شورايب رئينا
  .ربط ارائه دهديذ يهاسازمان

 .برعهده داشت ييطال ياست آن را مرتضيآغاز شد که ر يجلسه شورا در حال نيکصد و نود و هفتمي، مهر يخبرگزاربه گزارش 

 .داشته باشند يکاف يريگيپ يانات رهبريد نسبت به تحقق بيان داشت: خدمت گذاران حوزه حج باين جلسه با بيدر آغاز ا ييطال

 

دارد  يشهر تهران آمادگ ياسالم ياست، اظهار کرد: شورارفته ينفر را پذ ۴۰۰تاکنون جان باختن هفت هزار و  ينکه دولت سعوديان ايبا ب يو
 .ربط ارائه دهديذ يهااز باشد را به سازمانيحادثه منا ن يريگيپ يکه برا يهر مساعدت
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 : ناجا خبر داد يس آگاهيس پليرئ

 يقانون يت به پزشکيص هويم تشخيت ۶اعزام 

 

 ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۴مهر  ۲۸شنبه سه - 2945852خبر:  ٔ  شناسه

 
م از کارکنان زن مرکز يت ۲م از کارکنان مرد و يت ۴متشکل از  يان سوانح گروهيقربان ييم شناسايت ۶ناجا، گفت:  يس آگاهيس پليرئ

  . تهران اعزام شدند يقانون يدثه منا به پزشکاجساد حا ييشناسا يت ناجا برايص هويتشخ

ان فاجعه دردناک منا در چهار مرحله پس از ورود به خاک کشور، به يگفت : اجساد متوف يمي، سردار محمدرضا مقمهر يخبرگزاربه گزارش 
نسبت به  يقانون يکارشناسان پزشک يناجا با همکار يس آگاهيت پليص هويتشخ ل داده شد و بالفاصله همکاران ما دريتحو يقانون يپزشک

 .اجساد اقدام کردند ييشناسا

 يس آگاهيت پليص هويارت و تشخي، سازمان حج و زيقانون يتهران، وزارت کشور، سازمان پزشک يندگان دادستانيبا نما ياافزود: جلسه يو
 .ف هر سازمان مشخص شديالزم، وظااقدامات  يناجا برگزار و در آن ضمن بررس

 يو انگشت نگار ياجساد شناخته شده و ناشناخته عکسبردار ياز تمام يس آگاهيت پليص هويناجا،افزود: مرکز تشخ يس آگاهيس پليرئ
و به  ييسااثر انگشت، شنا ينبودند با استفاده از بانک اطالعات ييق چهره قابل شناساياز اجساد که از طر ياديکرده است. تعداد ز

 .ل داده شدنديشان تحويهاخانواده

ان سوانح يقربان ييشناسا) D.V.I ميت ۶ت آماده باش بودند و يص هوين مدت، تمام کارکنان مرکز تشخيا ي، طيميبه گفته سردار مق
اجساد، اعزام شدند.  ييشناسا يزات کامل در مرحله اول برايم از کارکنان زن به همراه تجهيت ۲م از کارکنان مرد و يت ۴( متشکل از يگروه

 .شوديم ييت آنها شناسايک هوينزد ياندهياند که در آمانده ياز اجساد باق ياست که تعداد کم ين درحاليا

 يرويروز بهره مند است ، گفت: ن يهايتکنولوژ يک از تماميت ژنتين هوييس در موضوع تعين پلينکه ايناجا با اشاره به ا يس آگاهيس پليرئ
، يعيرطبيو غ يعيحوادث طب يت ناجا در تماميص هويمرکز تشخ D.V.I ميشرو در کشور است و تيپ يهان حوزه از سازمانيدر ا يظامانت

 .ان را دارديت قربانيهو ييشناسا يدر خارج از کشوربرا يحضور حت يآمادگ
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 سعود؛آل يفرار رو به جلو

 !مراسم حج استران به آشوب کشاندن يشد: هدف ا يمدع يمقام سعود

 

 ۱۶:۳۱ - ۱۳۹۴مهر  ۲۸شنبه سه - 2945785خبر:  ٔ  شناسه

 

 يران حجاج در فاجعه منا، مدعت جان باختن هزاير بار مسئوليکردن از ز يخال با هدف شانه يعربستان سعود يس مجلس مشورتيمعاون رئ
  !ران به آشوب کشاندن مراسم حج استيشد: هدف ا

 ياز ب يبار منا که تنها ناشار تلخ و غميدر رابطه با فاجعه بس يمقامات سعود يها يگاه النشره، فرافکنيبه نقل از پا مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .ن کشور بود، همچنان ادامه داردين امسئوال يتيکفا

 ييحي»رد، يگ ين فاجعه منا صورت ميت سنگير بار مسئوليکردن از ز يها که با هدف شانه خال ين فرافکنين گزارش، در ادامه ايبر اساس ا
 !حج است ياسم هاران به آشوب کشاندن مريشد: هدف ا يرت آور مدعيح يآل سعود در اظهارات يس مجلس مشورتيمعاون رئ« الصمعان

 ير الزم برايتداب يت اداره موسم حج را بر عهده گرفته و تماميملک سلمان مسئول يبه رهبر ين ارتباط گفت: عربستان سعوديدر ا يو
 .ت حجاج را اتخاذ کرده استيامن نيتأم

آل سعود در اداره موسم  يتيکفا يت بيران در محکوميا ياسالم يعربستان با اشاره به موضع قاطعانه جمهور يس مجلس مشورتيمعاون رئ
گر يمن و ديجه دخالت آن در ين کشور که در نتيا يران در قبال حادثه منا به منظور سرپوش نهادن بر شکست هايشد: مواضع ا يحج، مدع
 .شود يمنطقه اتفاق افتاده است، اتخاذ م يکشورها

 يده ميها به خاک و خون کشيمن توسط سعوديش تا کنون مردم يت ماه پشود که از حدود هف يمطرح م يدر حال ين مقام سعودياظهارات ا
 .من استيدفاع  يه مردم بيتوسط آنها عل يت جنگياز ارتکاب جنا ياز گزارشها حاک ياريشوند و بس

و مخدوش کردن  کند تا با هدف آزار دادن حجاج يران تالش ميشد: ا يران، مدعيه اياساس عل يب يالصمعان در ادامه مطرح کردن ادعاها
 .انجام دهد ياسيس ياز حادثه منا بهره بردار حج، يمعنو يفضا

حج را به آشوب کشانده  يمعنو يه حجاج شده و مراسم هايت عليان موسم حج مرتکب جناياست که در جر يران تنها کشوريادعا کرد: ا يو
 .زده باشد يا خود را به فراموشياموش کرده باشد و ران آن را فرياگر ا يم، حتيرا فراموش نکرد ۸۰است؛ ما هنوز حوادث دهه 

ر اداره مراسم حج يکه در مس ييها يح کرد: با وجود سختيعربستان با هدف کاستن از عمق فاجعه منا، تصر يس مجلس مشورتيمعاون رئ
 .مينه نبودين زميدر ا يچ حادثه ايسال گذشته شاهد ه ۱۰ يوجود دارد، اما ط
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 يامدهايه و ... که پين، سوريمن، بحريمنطقه از جمله  ياز کشورها ياريآل سعود در بس يده گرفتن دخالت هايدن ضمن نايالصمعان همچن
ن يرا ايدهد، ز ينم يچ کشوريخود را به ه يآنها به دنبال داشته است، گفت: عربستان اجازه دخالت در امور داخل يملت ها يبرا يميوخ

 .است ين المللين بيمسأله خالف قوان

فروگذار نکرده و  يچ تالشيف از هين قطيعه نشيان شهر شيعيعربستان که کشورش در اهانت به مقدسات ش يس مجلس مشورتيعاون رئم
ان ياز جمله مراسم حج و قربان يد مقدساتيران نبايدگاه ما محکوم است و ايران از ديا يکردن حادثه منا از سو ياسيشد: س يکند، مدع ينم

هفت ماه گذشته ده ها  ياست که ط يدر حال از مقدسات ين مقام سعوديخود قرار دهد. دفاع ا ياسيتحقق منافع س يابر يريآن را دستاوز
 .ب شدنديهدف قرار گرفته و تخر يسعود يمن توسط جنگنده هايمسجد در 

 يبرگزار يما برا يو تالش هاکنند  يمشاهده م يرا که بر دوش عربستان است به خوب يت بزرگيز گفت: همه حجم مسئوليان نيدر پا يو
 .واقع شده است ياسالم ياز مسلمانان و کشورها يارير بسيهرچه بهتر مراسم حج، مورد تقد

 يقربان يل اصليو شعله ور شدن جنگ قدرت در عربستان، دل يمناسب از مهمانان حرم امن اله ييرايآل سعود در پذ يتيکفا يب است، يگفتن
 .ن حجاز بودير سرزمد تن از حجاج ۴۰۰۰شدن حدود 

 

  



 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   414

 

 

 عنوان شد؛ يدر نشست خبر

 جدا از حادثه منا يحاج ۲۰ح اجساد حادثه منا/فوت يات تشريجزئ

 

 ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۴مهر  ۲۸شنبه سه - 2945762خبر:  ٔ  شناسه

 

  

  .ح داديحادثه منا توض ياجساد حجاج قربان يات بررسياستان تهران در مورد جزئ يقانون يمعاون پزشک

تهران، گفت:  يقانون يان منا در پزشکيات پرونده قربانيشنبه در مورد جزئروز سه يدر نشست خبر يبخشي، دکتر علخبرنگار مهربه گزارش 
ران يان از عربستان به ايمرحله متوف ۵نکه در يم تا ايباش نگه داشتم، اما تمام همکاران را به صورت آمادهينداشت ياول آمار درست يدر روزها

 آمدند.

 DNA يبردارو نمونه يشگاهيآزما يهان علت با استفاده از روشينبودند، به هم يل فساد نعش قابل بررسياز اجساد به دل يافزود: برخ يو
 ييهان از خانوادهيهم يجسد هم مجهول هستند، برا ۲۲م، يگر صادر کنياستان د ۱۷جواز دفن در  ۲۲۲جواز دفن در تهران و  ۱۴۴م يتوانست
نفره به عربستان اعزام شده  ۵ات يک هيقرار دهند و قرار است  يقانون يار پزشکيخود را در اخت DNAم يزانشان مفقود هستند خواستيکه عز

 ن کار انجام نشده است.يها را مطابقت دهند که هنوز امونهو ن

ن يما آمد که سه نفر از ا يبا حادثه منا نداشتند برا يگر که ربطيجسد د ۲۰جسد،  ۳۸۸ر از يتهران گفت: به غ يقانون يپزشک ييمعاون اجرا
 ران فوت کرد.يم که بعد از ورود به ايد هم مصدوم داشتک موريفوت کرده بودند؛  يار حادثهيدر حوادث غ يل و مابقيافراد در حادثه جرثق

 ف است.يباشند، گفت: امکانش ضع يرانير ايه افراد غيالهوان اجساد مجهوليا امکان دارد در مينکه آيدر پاسخ به ا يو

ک ياست که  ين در حاليا گان انجام شده است،يان منا رايدر مورد قربان يقانون ياقدامات پزشک ين اظهار داشت: تماميهمچن يبخشيعل
 نه دارد.يهزار تومان هز ۸۰۰ش از يب يک در بخش خصوصيش ژنتيآزما
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 ؛يتوسط بعثه مقام معظم رهبر

 فراخوان فيلم و عكس فاجعه منا اعالم شد

 

 ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۴مهر  ۲۸شنبه سه - 2945699خبر:  ٔ  شناسه

 

به منظور  يمقام معظم رهبر بعثه يوقوع فاجعه دردناك منا در حج تمتع و به شهادت رسيدن زائران جهان اسالم، پايگاه اطالع رسان يدرپ
  .اعالم کرد يتهيه مستند جامع از اين فاجعه فراخوان عموم

بركت رضايي، مدير پايگاه اطالع رساني بعثه مقام معظم رهبري، ضمن تسليت مجدد فاجعه منا االسالم روزبه، حجتمهر يخبرگزاربه گزارش 
چ وجه فاجعه منا به هي»طبق فرمايش رهبر معظم انقالب در ديدار با كارگزاران حج، مبني بر اينكه  :هاي بازماندگان، اظهار داشتبه خانواده

 .، به همين منظور فراخوان عمومي از سوي بعثه مقام معظم رهبري جهت تهيه و گردآوري مستندات اين واقعه اعالم شد«نبايد فراموش شود

وي افزود: نماينده ولي فقيه در امور حج وزيارت و سرپرست حجاج ايراني تاكيد كرد كه بايد در اين خصوص به صورت گسترده و جامع 
 .اي انجام گيرد و مستندات از زايران و كارگزاران حج كه در اين فاجعه حضور داشتند گردآوري شوديستهاقدامات شا

مديران، روحانيون و مدير پايگاه اطالع رساني بعثه مقام معظم رهبري تصريح كرد: به همين منظور از حجاج، كارگزاران، عوامل اجرايي، 
هاي خود در اين خصوص را براي جمع آوري بانك جامع و ثبت كنيم، تصاوير و فيلمدر خواست مي اندافرادي كه در اين فاجعه حضور داشته

 .هاي الزم را انجام دهيمهاي قانوني و ديپلماسي پيگيريتاريخي ارسال كنند تا بتوانيم از راه

ت بلكه بحث بر سر هزاران مسلماني است كه در فاجعه تلخ منا يك مسئله سياسي نيس»وي ادامه داد: همان گونه كه رهبر انقالب فرمودند، 
به همين منظور بعثه مقام معظم « حال عبادت و انجام مناسك حج و با لباس احرام جان باختند و اين مسئله بايد به صورت جدي دنبال شود.

 .رهبري اين موضوع را به صورت جدي پيگيري خواهد كرد

، پيامك به شماره  hojaj۹۴@gmail.com مختلف همچون پست الكترونيك به نشانيهاي توانند مستندات خود را به روشحجاج مي
 ، پژوهشكده حج وزيارت، پايگاه اطالع رساني بعثه مقام معظم رهبري ارسال۲۸و يا به نشاني قم، خيابان سميه، نبش كوچه  ۵۰۰۰۲۶۹۱۴

 .كنند

 .تماس بگيرند ۱۴تا  ۸از ساعت  ۱۵۴داخلي  ۰۲۵ – ۳۷۷۴۰۸۰۰توانند به شماره مندان براي كسب اطالعات بيشتر ميعالقه
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 کرد؛ يبررس يسنده مصريک نوي

 در فاجعه منا يحج؛ نقش اختالفات شاهزادگان سعود يتراژد
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ن پسر يفاجعه منا پرداخته و معتقد است که جنگ قدرت ب يدر روزنامه الصفحه به بررس يادداشتيبا انتشار  يسنده مصرينو يمحمد المصر
  .کرده است يعموها حجاج را قربان

 يو رو« زيعبداهلل بن عبدالعز»در روزنامه الصفحه مصر نوشت: با مرگ  يادداشتيدر  يسنده مصرينو ي، محمد المصرمهر يخبرگزاربه گزارش 
رات ييلمان با تغکه ملک س يرخ داد، به طور يعربستان سعود يدر نظام قدرت پادشاه يقيتحوالت عم« زيسلمان بن عبدالعز»کار آمدن 

فراهم کرد. در « متعب بن عبداهلل»ر خارجه وقت و يوز« صليسعود الف»عهد سابق، يول« ريمقرن بن عبدالعز»حذف  ينه را برايگسترده زم
 عهدين ولير دفاع و جانشيدر پست وز« محمد بن سلمان»د و يعهد جديبه عنوان ول« فيمحمدبن نا»ن ساختن يگزيرات با جايين تغيه ايسا

ها انجام ران و معاونان وزارتخانهيکه در سطح وز يارات گستردهييو قدرت در عربستان را دگرگون ساخت. ملک سلمان با تغ ياسيصحنه س
 منتقل ساخت. يريداد، قدرت را به خانواده سد

 يکنار گذاشته از قدرت با هر ساز و کار اناتين محتمل خواهد بود که جرير شاهزادگان دربار مواجه شد. بنابراين انتقال قدرت با واکنش سايا
 يسازد که ممکن است حوادث مذکور اتفاقيرا در ذهن متبادر م ياتيند. عمق فاجعه حوادث حج فرضيانه برآيجو يدر صدد اقدامات تالف

شده را  يزيراتفاق برنامهن يا ين مصداق هاين کشور باشد. مهمترينده اينظام قدرت در عربستان و آ يداخل يجه رقابت هاينبوده و در نت
بود که منجر به  ييهان اختالفات، کشمکشيجه اينام برد. نت« يدر نظام پادشاه يدرون يه حساب هاياختالفات شاهزادگان و تسو»توان يم

 توان از علل دوردست آنها غافل ماند. ينم يکه به راحت يحادثه مکه و منا گشت. حوادث يريگشکل

ت با شاهزادگان سابق و کنار ياست. سطح اول اختالفات حاکم ينظام قدرت در عربستان در دو سطح قابل بررس اختالفات شاهزادگان و
رسد  يد به نظر مير و متعب بن عبداهلل. طبق شواهد موجود بعيت مقرن بن عبدالعزيو قدرت در عربستان با محور ياسيگذاشتن از صحنه س

 يهاصاحب منصبان در قدرت و رقابت يدرون گروه يهاتوان به رقابتيباشد. اما سطح دوم م ه داشتهين قضيدر ا يف دخالت چندانين طيا
 جستجو کرد. يآنها در عرصه نظام حاکم کنون

رد. به يگيم ين دسته از اختالفات جاير دفاع( در ايعهد و وزين وليعهد( و محمد بن سلمان )جانشيف )ولين محمد بن نايب يرقابت جد
ر دفاع، محمد بن سلمان را يده پادشاه به وزيارات عديانتقال قدرت در عربستان و اخت يمعتقدند روند برق آسا ياسيگران سليکه تحل يطور

مواجه کرده  ييهاعربستان را با چالش ياست خارجين مسئله، سياز ا يدر عربستان کرده است و غرور ناش ياسيس يهايوادار به بلند پرواز
ن يمحمد بن سلمان قرار داده است. بنابرا يکه تازين سد در برابر ير کشور مهمتريعهد و وزيف به عنوان وليبن ناکه محمد  ياست. به طور

ها خود را در ن رقابتيا  جيکه نتا يل شده است، به طورين دو شاهزاده تبديعربستان به عرصه رقابت ا يو خارج ياست داخليعرصه س
 .موضوعات و مسائل مختلف نشان داده است
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ن دو نفر قلمداد يرقابت تنگاتنگ ا يهااز عرصه يکيتواند يک، حوادث و اتفاقات حج و منا ميلگران مسائل استراتژياز تحل ياريدگاه بسياز د
ف به عنوان ياست. محمد بن نا يعهديف از وليقدرت در عربستان در حال حذف نا ين است که رقابت هايات مطرح شده اياز فرض يکيشود. 

درون ساختار قدرت، آن بخش از  يحجاج است. به تبع رقابت هات ين امنيمراسم حج، مسئول تام يبرگزار يشور و مسئول اصلر کيوز
( را در جهت يحاج ۴۰۰۰ش از يل( و منا )کشتار بيعربستان که با محمد بن سلمان ارتباط دارد، حوادث حج )سقوط جرثق يتيدستگاه امن

ف را يمحمد بن نا يتيو امن ياسيت سيتوانست کفايکه م يکرده بود. طرح يقدرت در عربستان طراح ف از عرصهيحذف نا يو سازيسنار
محمد  يابيدوم قدرت در عربستان و قدرت  يتوسط ملک سلمان فراهم ساخته و کودتا يعهدياز ول يعزل و ينه را برايخدشه دار کرده و زم

 بن سلمان را شکل دهد.

 يخنث يعهد( را به خوبياقت نشان دادن وليل يتوانست نقشه محمد بن سلمان در ارتباط با حاثه مکه )ب يرکيف با زيمحمد بن نا ياز طرف
ر دفاع به يوز ياز ستون کش يرين بار هوش و ذکاوت او در پخش تصاويا که با وقوع حادثه منا و کشتار فاجعه بار حجاج،  يکند. به طور

ها به خروج از نگاه ياريگر بسيد ير کشور را کاهش داد. از طرفيه وزيحادثه عل يمنا، فشار روانبه  يانسداد معابر وصول يعنوان عامل اصل
ن فشار را متوجه ملک سلمان و ياز ا يگرير دفاع، بخش ديمن با نظر وزيل آنها به جنگ ياز صحنه حج و گس يتيامن يروهاين نيترزبده

نفر از  ۴۷۰۰ش از ين رقابت بيا يف با شکست مواجه شد. اما در لوايهدف ساقط کردن ناحادثه مکه و منا با  يجه آنکه طراحينت پسرش کرد. 
ن يا يبرا يجد يهاکردن حجاج، چالش يل قربانيبه دل يمسلمان از عربستان سعود يکشورها يحجاج جان خود را از دست دادند. دادخواه

 جاد کرده است.يکشور ا

و « رانيد تنش با ايتشد»، «حج يتراژد»، «يمشکالت اقتصاد»،«منيجنگ »، «يندان سلطنتشکاف در درون خا»کارشناسان  ياز نظر برخ
 يکه احتمال فروپاش يداتياست؛ تهد يعربستان سعود يش رويپ يدات جديتهد« انهيکا در امور خاورميآمر يگذارهيکاهش دخالت و سرما»

 .آن را به دنبال دارد

پادشاه و  يماريعهد، بيعهد و ولين وليار هدفمند جانشيبس يهالف با فرزند پادشاه، رقابتحال اگر جنگ قدرت و رقابت شاهزادگان مخا
 يانه با چه تحوالتي، جهان اسالم و منطقه خاورمينکه عربستان سعوديا ينيبشيم، پين ماجرا اضافه کنيرا به ا يريشاهزادگان سد يهاينگران

 ار نگران کننده است.يروبرو خواهد شد، بس
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 نده مجلس به مهر خبر داد؛ينما کي

 مجلس يت مليون امنيسياز فاجعه منا به کم يات گزارش اوحديجزئ
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س سازمان حج يون با حضور رئيسين کمين مباحث مطرح شده در جلسه صبح امروز ايمجلس، مهمتر ياست خارجيو س يون مليسيعضو کم
  .ح کردير خارجه درباره حادثه منا را تشريارت و معاون وزيو ز

ر امور خارجه و يوز يون با حضور معاون کنسوليسين کميصبح امروز ا ، با اشاره به نشستخبرنگار مهردر گفتگو با  ييدرپور شهرضايعوض ح
از آنچه  يارت گزارشيس سازمان حج و زي، رئياوحد ين جلسه آقايابعاد حادثه منا اظهار داشت: در ا يريگيپ يارت برايس سازمان حج و زيرئ

 بود. يدر منا رخ داده، ارائه کرد که گزارش جامع و کامل

که  يابان مشخصيک دسته از خيشدند؛  يم ميدسته تقس ۲جمرات به  ين گزارش، اعالم شد که حجاج ما در مراسم رميس اافزود: بر اسا يو
 اند.حجاج ما نبوده، عبور داده شده يکه برا ۲۰۴ابان ياز خ يگرين شده بود، عبور کرده اند و دسته دييتع يرانيحجاج ا يبرا

 يتوقف ۲۰۴ابان يدهد که متاسفانه در خ يس سازمان حج نشان ميجلس ادامه داد: گزارش رئم ياست خارجيو س يت مليون امنيسيعضو کم
که  يد حجاجيمتر بوده است؛ حال تصور کن ۲۴۰متر و طول حدود  ۱۵به عرض  ين توقف در مساحتيشود و ايک ساعت انجام ميدر حدود 

، يط خستگين شراياند، در ادهيکش يخوابيز در مشعر بيشب قبل ن کنند و يهوا و کمبود آب بدن را تحمل م يروز قبل در عرفات، گرما
ت و يت ازدحام جمعيحال شدن حجاج، در نهايت باعث بين وضعيدرپور گفت: ايح کنند؟يدا ميپ يت چه حاليو ازدحام جمع يکوفتگ
 شود.يحجاج م يو افتادن نرده ها بر رو يت انسانيموج جمع يريگشکل

اند اند، عبور دادهدادهيد گذر ميکه نبا يابانين حجاج را از خيا ين است که مأموران سعوديشود اين گزارش ميکه از ا يابيح کرد: ارزيتصر يو
 يچ راهياند، هرفتهيان مين حاجيکه ا يرين است که در مسيهم که وجود دارد ا يگرين حادثه شده است. نکته ديکه باعث ازدحام و بروز ا

ت زائران توقف کرده بودند يهدا يابان برايس هم سر و ته خين پليماش ۲ده؛ چراکه اطراف آن با نرده محصور شده بود و نبو يامدادرسان يبرا
 يامدادرسان يبرا يچ راهيابان، هيل مسدود بودن سر و ته خيز به دليد و بعد از حادثه نيايف دربيابان به شکل قين باعث شده است تا خيکه ا
 ع نبوده است.يسر

 ييدرباره روند شناسا يح مفصليارت توضيس سازمان حج و زيمجلس خاطرنشان کرد: رئ ياست خارجيو س يت مليون امنيسيکمعضو 
ر بهداشت يروز ارائه کرد و گفت که حضور وز ۴ته ستاد بحران سازمان در عرض يکم ۸اجساد توسط  ييها و شناسامارستانيمصدومان در ب

در  يشات مقام معظم رهبريد شد که فرمايها کرده است و البته تاکيسعود يتعامل از سو ياد فضاجيط و ايف شرايبه تلط ياديکمک ز
 شده است. يرانيها و تعامل آنها با مسئوالن ايکرد سعودير رويينوشهر، به شدت فضا را عوض کرد و باعث تغ

 يرانيکر حجاج اينبش قبر و انتقال پ يعربستان برا ياعالم آمادگ
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نفر از آنها  ۴۰۰ش از يم که اجساد بياباخته داشتهجان ۴۶۵ارت ارائه کرد، يس سازمان حج و زيکه رئ يار داشت: بر اساس آماردرپور اظهيح
ن يد قربان و در اوليز بعد از عيباختگان ننفر از جان ۲۹از آنها وجود ندارد؛  يچ خبرينفر هم مفقود هستند که ه ۳۶به کشور منتقل شده و 

ها يرانياجساد توسط ا يير بهداشت عربستان اعالم کرده است که چون کار شناساياند و قائم مقام وزت دفن شدهيد، با احراز هوموج دفن اجسا
م يم نبش قبر کنيم، مطابقت داشته باشد، حاضرياکه ما دفن کرده ييهابا جنازه DNA يهاشود اگر نمونه يانجام م يق و علميبه صورت دق

 ران منتقل شود.يبه اها ن جنازهيتا ا

به عربستان اعزام شوند، خبر داد و گفت: بر  DNA يهاشيآزما يکشورمان که قرار است برا يقانون يکارشناس پزشک ۵ يزاياز صدور و يو
 شوند.ينده به عربستان اعزام مين کارشناسان ظرف چند روز آيارت، ايس سازمان حج و زياساس اعالم رئ

ن جلسه يدر ا ياسالم يندگان مجلس شورايمجلس با اشاره به طرح سواالت و نقطه نظرات نما ياست خارجيت و سيون امنيسيعضو کم
د ياند مطرح و تاکها مشاهده کردهباختگان حادثه در استانجان يهابه خانواده يرا که در سرکش يندگان مشکالتينما يخاطرنشان کرد: برخ

 ابند و مشکالتشان را حل کنند.يها حضور ن خانوادهيه صورت منظم در منازل اها بکرده که مسئوالن سازمان حج در استان

 در هنگام حادثه يت وياز وضع يآبادن مشاهدات همراهان رکنيآخر

 ياشاره و عنوان کرد: آقا يت مليون امنيسير امور خارجه در نشست امروز کميو امور مجلس وز يدرپور در ادامه به گزارش معاون کنسوليح
الزم  يهايريگيد کرد که پين سفر گذشته، ارائه داد و تاکير بهداشت به عربستان و آنچه در ايدرباره سفر خود و وز يح مفصليتوض ياوقشق

 انجام خواهد شد. ياقدامات بعد يبرا

 يريگيمأمور شد آنها را پ يقشقاو يندگان به وزارت خارجه ارائه شد که آقاينما ياز سو يشنهادات مختلفين جلسه، پيادامه داد: در ا يو
 يريگيپ يران دعوت شوند تا ساز و کارهايبه ا يالمللنيق مقررات بياند از طرداشته يکه در فاجعه منا قربان يينکه کشورهايکند؛ از جمله ا

ن جلسه، يزود: در امجلس اف ياست خارجيو س يت مليون امنيسيعضو کم رد.يقرار گ يمورد بررس ياز حوادث بعد يريشگيز پين حادثه و نيا
ر سابق کشورمان در لبنان که همچنان جزء مفقودان حادثه است، مطرح شد و ي، سفيآبادغضنفر رکن يندگان درباره سرنوشت آقاينما ينگران

 شود. يريگيپ ياژهيت ويت او با حساسي، وضعيگاه ويد شد که با توجه به جايتاک

اند ن است که مشاهده کردهياز ا يحاک يآبادرکن ين اطالعات همراهان آقايفتند که آخرن جلسه گيندگان در ايح کرد: نمايدرپور تصريح
ز ين يقشقاو يخاطرنشان کرد: آقا يتر مشخص شود.وعيت او سريد وضعين باياند؛ بنابرااند و بردهشان زنده بوده و او را سوار آمبوالنس کردهيا
 يريگيپ يآبادرکن يژه سرنوشت آقايبه طور و ير مباديا و وزارت حج عربستان و ساسازمان حج م ين درخواست را داشت که با همراهيا

 شود.

ح يون به عربستان تصريسين کميگر عضو اي، ديثان يمجلس درباره احتمال سفر خود و محسن ياست خارجيو س يت مليون امنيسيعضو کم
نکه يم و بخش عمده کار انجام شده است، در حال حاضر با وجود ايبستان برون مسائل به عريا يريگيپ ينکه قرار بود ما برايکرد: با توجه به ا

 سفر ما وجود ندارد. يبرا يگر ضرورتيز صادر شده، ديما ن يزايو
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 :اوگاندا يرسم يمفت

 ناپسند است يبا هر عنوان يکشمسلمان
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جهان اسالم است،  يازهاين نياز مهمتر يو برابر ينكه برادريد بر ايکشورمان، با تأك يزن فرهنگيدار رايخ شعبان رمضان موباجه، در ديش
  .ناپسند است يبه هر عنوان يکشگفت: مسلمان

 يزنيد از راين کشور، ضمن بازديمسلمانان ا يعال يس شورايياوگاندا و ر يرسم يخ شعبان رمضان موباجه، مفتي، شمهر يخبرگزاربه گزارش 
 وگو کرد.دار و گفتيکشورمان د يزن فرهنگي، راياريبخت يران در اوگاندا با عليا يفرهنگ

بار منا، از خداوند باختگان فاجعه اندوهت به ملت و خانواده جانياز سفر حج برگشته، ضمن عرض تسل يکه به تازگمسلمانان اوگاندا  يشورا
بار خواند و گفت: از اوگاندا دو نفر در ار تأسفيخ شعبان رمضان موباجه، حادثه منا را بسيش ن حادثه طلب مغفرت كرد.يا يشهدا يمنان برا

م چراكه يداشته باش يشتريت بيد نسبت به جان مسلمانان حساسيار ارزشمند است و ما بايها بسجان انساناند. ن حادثه جان باختهيا
از  يو برابر ينكه فاجعه منا همه را متأثر کرده است، گفت: برادري، با اذعان ايو م.ياز کنار آن بگذر يت الهيبه عنوان مش يم به سادگيتوانينم

 باشد.يناپسند م يبه هر اسم و عنوان يکشست و مسلمانجهان اسالم ا يازهاين نيمهمتر

 يابتياز مسلمانان به شکل ن يکردند، اما امروزه برخينه ميکشتار مسلمانان هز يان كرد: در گذشته دشمنان اسالم براياوگاندا، ب يرسم يمفت
ان آنان، يجاد جنگ و تفرقه مين کشورها و ايوش سالح به ابا فر يکنند که حتينه نمياند و دشمنان اسالم نه تنها هزآورده يرو يبه برادرکش

مسلمانان  يو رسم يمسلمانان، مرکز اصل يعال يان سخنان خود، اظهار كرد: شورايخ شعبان رمضان موباجه در پايش برند.يز ميسود ن
ان مسلمانان حاکم يم ياوگاندا اتحاد واقع برادر هم هستند و در يعه و سنيم. شيان مسلمانان هستياوگانداست و ما مخالف هرگونه تفرقه م

 است.

 مسلمانان اوگاندا يعال يبا شورا يهمكار

 يهاتياز فعال يان گزارشي، با بيو است. ياوگاندا دشضر اتحاد و همبستگ يرسم يرمقدم به مفتيكشورمان، ضمن خ يزن فرهنگي، راياريبخت
ت از ين، حمايو مدارس و همچن ي، دانشگاهيم در سطوح مليمسابقات قرآن كر يژه در برگزاريران در اوگاندا به ويا يفرهنگ يزنيرا

دار ين دين خبر، ايبنابر اعالم ا کرد. يمسلمانان اعالم آمادگ يعال يبا شورا يهمکار يمسلمانان از اقشار مختلف، برا يفرهنگ يهاتيفعال
 يقانون اساس يک جلد ترجمه عربيه و يفه سجاديک جلد صحي، يد به همراه قلم هوشمند قرآنياهلل مجک جلد كالمي يهمراه با اهدا

 افت.يان يخ شعبان رمضان موباجه، پايکشورمان به ش يزن فرهنگيران توسط رايا ياسالم يجمهور
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 :مايع احمد فهييدر مراسم تش يقشقاو

 ش گرفته استيگران از منطقه را در پيحذف د يعربستان استراتژ
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 يدهند، گفت: عربستان استراتژ يبرخورد سازنده، اقدامات مخرب انجام م يها به جا ينکه سعوديان ايوزارت خارجه با ب يمعاون پارلمان

  .ش گرفته استيران از منطقه را در پگيحذف د

ما يکر مرحوم احمد فهيع پييان وزارت امور خارجه در مراسم تشيرانيو امور ا يمعاون کنسول ي، محمدحسن قشقاوخبرنگار مهربه گزارش 
ت يم و قابل اتکا بود، اظهار کرد: قبل از ماموريفه يما انسانينکه احمد فهيان ايوزارت خارجه با ب يخارج يها يندگيفات نمايمعاون اداره تشر

ن نقش يز ايخود ن يت هايدلسوز بود و در مامور يما انسانيکردم. احمد فه يکار م يمًا با ويدر اداره مجلس معاون بود و من مستق يبه آلبان
 کرد. يفا ميرا ا

م هرچه زودتر ين است و ما از خداوند طلب داريسنگ يعه ايضا يپلماسيدستگاه د يبرا يميت فهين شخصيافزود: از دست دادن چن يو
خاطرنشان کرد:  يقشقاو ند.يايرون بياز حالت صبر و انتظار ب يز مشخص شود تا خانواده وين يغضنفر رکن آباد يت همکارمان آقايوضع

 ين وحيسرزم يمنيبا ا يمياز جمله حادثه عاشورا ارتباط مستق يخيث تاراز حواد ياريمن اتفاق افتاد. بسين زمان و مکان ايفاجعه منا در بهتر
 من و مقدس بود.يا ياتفاق افتاد که مکان ينيدارد. فاجعه منا هم در سرزم

ر يمخرب و غ ينکه برخورد سازنده داشته باشد، برخورديا يبه جا يد کرد: طرف سعوديان وزارت امور خارجه تاکيرانيو امور ا يمعاون کنسول
ح کرد: يتصر يقشقاو کند. يدنبال م ييو درشت گو ييتندخو يگران از منطقه را با چاشنيحذف د يش گرفته است و استراتژيسازنده را در پ

ت شرکت مربوط يم و فعاليل دادياب تشکيقت يته حقيک هفته کميل ظرف يحادثه سقوط جرثق يها در مذاکرات به ما گفتند ما برا يسعود
 م.يم غرامت کردرا متوقف و اعال

 يجه بررسين است که چرا نتيل نشده است و سوال ما اياب تشکيقت يته حقيکم يروز از فاجعه منا گذشته است ول ۲۵افزود: اما امروز  يو
مردم ن خواسته يندارد، بلکه ا يران و عربستان ارتباطيست و به مسائل دوجانبه اين ياسيما س يها يريگيکنند. پ يخود را اعالم نم يها

م، اظهارکرد: يکن يم ياتيرا با تمام وجود عمل يشات روز گذشته مقام معظم رهبرينکه ما فرمايان ايوزارت خارجه با ب يمعاون پارلمان ماست.
 م.يکن يريگين مسئله را تا آخر پيم که ايده يجان باختگان م ين قول را به همه خانواده هايارت ايسازمان حج و ز يبا همکار

 ييم و مقدمات اجرايل دادين سازمان حج تشکيبا حضور مسئول ياسالم يمجلس شورا يت مليون امنيسيرا در کم يمروز جلسه اگفت: ا يو
 رد.يش گيباشد و راه تعامل را پ ير سازنده ايز، مسير طرف مقابل نين است که مسيم. انتظار ما ايکرد يکردن اوامر رهبر معظم انقالب را بررس
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 :ارت استان اصفهانيرکل حج و زيمد

 اتيگروه به عتبات عال۲۲هنوز مفقوداالثر هستند/اعزام  يزائر اصفهان ۲
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گر ياست که د ين در حاليحادثه منا مفقوداالثر شده و ا يدر پ يزائر اصفهان ۲ارت استان اصفهان گفت: هنوز يرکل حج و زيمد –اصفهان 

  .اندزائران به استان اصفهان بازگشته

هزار  ۵ستان اصفهان در دو شب گذشته اظهار داشت: از ن کاروان زائران حج ايبا اشاره به ورود آخر خبرنگار مهردر گفتگو با  يزاهد يغالمعل
 .زائر به کشور برگشتند ۴۵هزار و  ۵زائر استان اصفهان که امسال به حج اعزام شدند  ۴۷و 

حال اند، ابراز داشت: در زائر از استان اصفهان جان خود را در حادثه منا از دست داده ۲۷نکه متاسفانه در مراسم حج امسال يان ايبا ب يو
 .ن حادثه به استان برگردانده شده استيا يهايحاضر جسد تمام فوت

ن دو زائر در دسترس ياز ا يچ نشانيگر استان اصفهان گفت: هنوز هيت نامعلوم دو زائر ديارت استان اصفهان با اشاره به وضعيرکل حج و زيمد
 .ط همه زائران مفقوداالثر هستندير شرايگيپ يالمللنياست که مسئوالن باالرتبه کشور در سطح ب ين در حاليست و اين

و  ينيگروه به صورت زم ۲۲ز ابراز داشت: در حال حاضر هر هفته يات از استان اصفهان نيدر ادامه در خصوص اعزام زائران عتبات عال يو
 .شونديات اعزام ميبه عتبات عال ييهوا

پرواز به  ۳گروه در قالب  ۱۵ن اساس در هر هفته يزائر است، گفت: بر ا ۳۸ل ات شاميبه عتبات عال ينکه هر گروه اعزاميان ايبا ب يزاهد
 .شونديات ميعتبات عال ياز استان اصفهان راه ينيز به صورت زميگروه ن ۷و  ييصورت هوا

اکنون سازمان حج و ز در حال اجرا شدن است و تين ينين حسياربع يات براينام اعزام به عتبات عالش ثبتياضافه کرد: در حال حاضر پ يو
 .ن اداره کل اعالم کرده استيات را تا آبان ماه به ايارت تنها سهم اعزام زائران استان به عتبات عاليز
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 ابالغ کرد؛ يريجهانگ

 ده فاجعه منايب ديآس يهاکمک به خانواده ياختصاص اعتبار برا
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ار وزارت کشور قرار يده از فاجعه منا در اختيب ديآس يهاال به منظور کمک به خانوادهيارد ريليران، مبلغ پنجاه ميأت وزيب هيبا تصو
  .رديگيم

 يهاال به منظور کمک به خانوادهيارد ريليران، مبلغ پنجاه ميأت وزيب هيدولت، با تصو يرسانگاه اطالعيبه نقل از پا مهر يخبرگزاربه گزارش 
 رد.يگيار وزارت کشور قرار ميده از حادثه منا در اختيب ديآس

 ر است:يشرح زران به يأت وزيمتن مصوبه ه

ت بحران کشور، موضوع بند )م( ماده يريل سازمان مدي( قانون تشک۱۲ال از محل منابع ماده )ي( ر۵۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ارد )يليمبلغ پنجاه م
 دهيب ديآس يها، به منظور کمک به خانواده-۱۳۹۳مصوب  -( ۲دولت ) ياز مقررات مال يم بخشيمواد به قانون تنظ ي( قانون الحاق برخ۲۸)

 نه شود.ين و مقررات مربوط هزيرد تا برابر قوانيگيار وزارت کشور قرار مياز حادثه منا در اخت

و  ييو دارا ياجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصاد يبرا ۲۷/۷/۱۳۹۴خ ين مصوبه را در تاريجمهور، اسي، معاون اول رئيرياسحاق جهانگ
 د.کشور ابالغ کر يزيرت و برنامهيريسازمان مد
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 :در گفتگو با مهر يدواتگر

 ل شوديتشک« حج يوان داوريد»ف دولت و مجلس در فاجعه منا/ يعملکرد ضع
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ل يابعاد فاجعه منا، خواستار تشک يريگيف دولت و مجلس در پي، با انتقاد از عملکرد ضعياسالم يمجلس شورا يته مطالبات مليس کميرئ
  .نه شدين زميدر ا« حج يوان داوريد»

 يقاطعانه حادثه تلخ منا از سو يريگيبر پ يمعظم انقالب مبنر رهبر يدات اخي، با اشاره به تاکخبرنگار مهردر گفتگو با  يدواتگر يمهد
 ک کرد.يد دو مساله را از هم تفکين حادثه باي، اظهارداشت: در رابطه با ايپلماسيدستگاه د

رابطه ن يخود را در ا يت مفقودان و مصدومان حادثه است که دولت تمام مساعيوضع يريگياجساد و پ ييافزود: مساله اول موضوع شناسا يو
 تشکر دارد. يبه کار گرفته و جا

ح کرد: عملکرد يآن اشاره و تصر يالمللنيو ب يحقوق يريگيپ يعني، به ُبعد دوم فاجعه منا ياسالم يمجلس شورا يته مطالبات مليس کميرئ
نکه چند مسئول را يا ماجرا در حد يريگينه قابل توجه نبوده است؛ بدون شک پين زميدر ا يت مليون امنيسيمجلس و کم يدولت و حت

 ست.يم، قابل قبول نيکن يم و رسانه ايآنها را بشنو يم و حرفهايدعوت کن

 حقوق بشر يو شورا يت سازمان کنفرانس اسالميلزوم استفاده از ظرف

ژه يو به و يجامعه جهانتوان  يکه م يفاجعه منا اشاره کرد و افزود: از جمله اقدامات عمل يريگيپ ياقدامات قابل انجام برا يبه برخ يدواتگر
ت يون امنيسيت کميبا محور يپارلمان يپلماسياست. مشخصًا د يپارلمان يپلماسيو د يدولت يپلماسيرا با آن همراه کرد، د ياسالم يکشورها

 ار موثر باشد.يتواند بس يمجلس م ياست خارجيو س يمل

ار يبس يپارلمان يپلماسين حادثه را داشت، اما ديا يريگيار تحرک در پتوان انتظينم يليشان خيهاکشورها و دولت يد کرد: از برخيتاک يو
 کمک کند. ياسالم ين کشورهايجاد اجماع در بيتواند به ا يم

 يو شورا يت سازمان کنفرانس اسالميگر استفاده از ظرفيد يمجلس ادامه داد: در حوزه ها ياست خارجيو س يت مليون امنيسيعضو کم
 است. يمتحد، ضرورحقوق بشر سازمان ملل 

 ل شوديد تشکيحج با يوان داوريد
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مسائل حج  يريگيپ يحج را برا يوان داوريد ديمسائل حج ارائه کرده بود، اشاره کرد و گفت: با يريگيپ يرًا برايکه اخ يشنهاديبه پ يدواتگر
 م.يل دهيو عمره تشک

م که يهست يشاهد وقوع حادثه ا يار آل سعود است، هر از چندگاهينه در اختينکه مکه و مدين مسئله گفت: با توجه به ايح ايدر توض يو
 ده شود.يشياند ير دائميک تدبيد ين بايم، بنابرايهست يز شاهد حوادثيست؛ در عمره مفرده نين مورد از آنها نيحادثه منا اول

 يک کنفرانس با حضور کشورهايل يد با تشکتوان يحج، م يوان داوريل ديتشک يران برايا ياسالم ينده مجلس اظهارداشت: جمهورين نمايا
کند و از حقوق  يد، داوريآ يش ميان مناسک حج پيکه در جر ينسبت به مسائل و مشکالت يکند تا در موارد مقتض ياقدام عمل ياسالم

 انت کند.يحجاج ص

 يپلماسين رابطه عالوه بر ديد کرد: در اياست، تاکآنچه در منا گذشته  يريگينده است، درباره پيشنهاد ناظر به آين پينکه ايان ايبا ب يدواتگر
 يز ارتباط مستمر با کشورهايو ن ين الملليماجرا در مجامع ب يريگيق پياز طر يدولت يپلماسيتوان با ديت مجلس، ميبا محور يپارلمان
 نه اقدام کرد.ين زميدر ا ير مشترک و فورياتخاذ تداب يبرا ياسالم
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 :ير بهداشت، درمان و آموزش پزشکيوز

 ن حجاج مشاهده نشديدر ب« کرونا» يمارياز ابتال به ب يمورد قطع

 

 ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۴مهر  ۳۰پنجشنبه  - 2948315خبر:  ٔ  شناسه

 

ن حجاج مشاهده يکرونا در ب يماريدر خصوص ب يچ مورد قطعينکه در حال حاضر هيان ايبا ب ير بهداشت، درمان و آموزش پزشکيوز -نجان ز
  .نه هستنديکرونا در قرنط يماريحجاج مشکوک به ب ينشده است، گفت: تمام

ه اعظم زنجان در گفتگو با ينيحس يد از دارالشفايه بازديعصر پنج شنبه در حاش يزاده هاشم يقاض د حسني، سخبرنگار مهربه گزارش 
کرونا به کار گرفته است، گفت: بعد از بازگشت  يماريمقابله با ب يدات خود را براينکه وزارت بهداشت تمام امکانات و تمهيان ايخبرنگاران با ب

کرونا برنامه  يماريروس بيو فرودگاه ها نسبت به کنترل و يورود ي، در مباديماريجاج مشکوک به بل احتمال وجود حيران به دليحجاج به ا
 .شد يزير

 يمارين بيبه ا يرانيحجاج ا ياز ابتال يقطع ينه هستند و تاکنون مورديکرونا در قرنط يمارين راستا حجاج مشکوک به بيادامه داد: در ا يو
ارائه شده به  يدر ادامه با اشاره به فاجعه منا افزود: خوشبختانه خدمات پزشک يرمان و آموزش پزشکر بهداشت، ديوز .مشاهده نشده است

 يابيمجروحان و مصدومان حادثه منا مطلوب ارز يمداوا يران در مکه برايا يم پزشکيمطلوب بوده و تمام تالش ت يرانيم ايحجاج توسط ت
 .شد

شده در  يبه حجاج بستر يوزارت بهداشت عربستان خدمات مطلوب و در حد استاندارد نکهيان ايبا ب يزاده هاشم يزاده قاض يقاض
که وزارت ير بخش ها شد و در حاليسا يتيکفا يعربستان ارائه داد، افزود: متاسفانه کار وزارت بهداشت عربستان معلول ب يمارستان هايب

 .توانست در حادثه منا موفق تر عمل کند يبهداشت عربستان م

 اتيبه زائران عتبات عال يخدمات رسان يران برايوزارت بهداشت ا يگآماد

ران يات در عراق خبر داد و گفت: وزارت بهداشت ايبه زائران عتبات عال يخدمات رسان يران برايوزارت بهداشت ا يدر ادامه از آمادگ يو
ر بهداشت، درمان و آموزش يوز .ن کشور انجام دهنديابع آب االزم را در من يار وزارت بهداشت عراق قرار داد تا کلرزنيکلر در اخت يمقدار
 يزاده هاشم يقاض .شده استفده کنند يبسته بند يدنينان حاصل و از آب آشامياطم ييد از سالمت مواد غذايح کرد: زائران بايتصر يپزشک

مداوم دست ها و  يد نسبت به شستشويائران باات وجود ندارد و زيزائران عتبات عال يبرا يبهداشت ينه خدمات رسانيدر زم يگفت: مشکل
 .حساس باشند يت نکات بهداشتيرعا

در خصوص  ينده مشکليمه ها و وزارت بهداشت حل شود تا در آيکرد که مشکل ب يدواريز ابراز اميمه ها نين در مورد مشکل بيهمچن يو
 .وجود نداشته باشد
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 رات آن؛يل المانيتور از فاجعه منا و تاثيتحل

 ونه فاجعه منا روابط ايران و عربستان را تحت تاثير قرار دادچگ

 

 ۱۸:۱۴ - ۱۳۹۴مهر  ۳۰پنجشنبه  - 2948299خبر:  ٔ  شناسه

 
  .ره کرده استيران را تيانداز بهبود روابطش با ا، چشميعربستان سعود يامنطقه يهااستيتور نوشت: فاجعه حج و سيالمان يگاه خبريپا

که  يران و عربستان نوشت: زمانيدرباره تنش در روابط ا« يعباس اصالن»به قلم  يتور در مقاله ايالمان يگاه خبري، پامهر يخبرگزاربه گزارش 
ابد. اما پس از يران و عربستان بهبود يروابط ا يدوار بودند، تا حدوديران اميدر ا يران شد، برخيس جمهور ايدو سال گذشته رئ يحسن روحان

ران از خود نشان يدر تعامل با ا يليو تما يريد عربستان انعطاف پذيرا حکام جديدها نقش بر آب شد؛ زين اميز، ايمرگ شاه عبداهلل بن عبدالعز
ن حادثه، فاجعه مرگبار در منا که يم تر هم کرد. آخرياض و تهران را وخيان ريز روابط مير نياخ يتحوالت در روزها يک سريضمن  ندادند. در

هر دو  يبرا -ين الملليز بيو ن -ين موضوع تبعات داخليد ايده تر و دشوارتر کرد. بدون ترديچيدر آن کشته شدند اوضاع را پ يرانيصدها زائر ا
 .در منطقه داشته باشند يشتريرا هر دو کشور نقش فعال تر و نفوذ بيخواهد داشت، ز ير پکشور هم د

است يتواند در س يران ميرهبر معظم ا يت اهلل خامنه ايتعامل با عربستان، اکنون آ يدرباره چگونگ يداخل يران پس از مدتها بحث هايا يبرا
وجود  يتعامل با عربستان سعود يدرباره چگونگ يمتفاوت يدگاه هايگر در گذشته درد. در ضمن ايز عمال ابتکار عمل را دست بگين يخارج

 .خورد ياض به چشم ميدر قبال ر يکرد واحديران، رويا ياسيس يو اکثر دستگاه ها يدولت روحان يان اعضايداشت، اکنون در م

کردند تا  يص مصلحت نظام، تالش ميس مجمع تشخيرئ يرفسنجان يژه اکبر هاشميو به و يک به دولت روحانين اواخر، افراد نزديتا هم
 .ابديروابط با عربستان بهبود 

ران در يران، اکنون ايا يبه رهبر -ش داد يمن و فاجعه منا، که انتقادات از عربستان را افزاير و مهمتر از همه جنگ يبا توجه به تحوالت اخ
ران طرفدار بهبود روابط با عربستان بودند، با توجه به يکه در ا يتذکر است کساننسبت به عربستان قرار گرفته است. الزم به  يموضع باالتر
 .نه اتخاذ کرده اندين زميکرد مشابه به آنها را در ايمحافظه کارشان هماهنگ و رو يخود را با رقبا ياوضاع کنون

ار يب بسيآس يه عربستان سعوديف عليصورت واکنش ضعها، الزم به ذکر است که در  يرانيا يبه فاجعه حج برا يالمللنيب يامدهايدرباره پ
در منطقه  يت بهتريموقع يکند پس از توافق هسته ا يران تالش ميکه ا يطيتهران خواهد گذاشت، آن هم در شرا يبر وجهه منطقه ا يجد

تواند تحت عنوان موضع  يد خواهد شد و من کشور قلمدايبه عنوان انفعال ا ين فاجعه ايها درباره چن يرانيکرد نرم ايداشته باشد. در ضمن رو
ن يبه ا يابيتواند در دست  يدر منطقه است نم يکه به دنبال نقش فعال تر ير شود. کشوريتفس يران در مقابل عربستان سعوديتر افيضع

 يو به موقع م ياکنش قوک ويکه  يحل موضوعات دوجانبه اش با عربستان استفاده نکند. در صورت يبرا يهدف موفق شود اگر از قدرت کاف
 .جه عکس داشته باشديتواند نت

از  يکيده شود. يه کشيران به حاشيا ين الملليب يها يگر نگرانيد تنش ها با عربستان باعث شده است ديموارد، فاجعه حج و تشد يدر برخ
درست همزمان  يروحان يندگيئت نمايبود. هسازمان ملل  يه نشست مجمع عموميکا در حاشيران و آمرين موضوعات سواالت درباره تعامل ايا
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ورک را به خود يويدر ن يرانياز مقامات ا ياريبس ياد بود که زمان و انرژيز ين فاجعه به حديورک وارد شدند. عمق ايويبا وقوع فاجعه حج به ن
اش به موضوعات  ين الملليان بيبا همتا شيدارهايتوانست در د يران ميرتبه ا يک عاليپلماتيم ديداد ت ين حادثه رخ نميمعطوف کرد. اگر ا

  .گر متمرکز شوديد

جمهور  يرؤسا ييارويرا به خود جلب کند، رو ياريتوجهات بس يان نشست مجمع عموميرود در جر يکه انتظار م يگر از موضوعاتيد يکي
  .ن اتفاق رخ نداديجه حادثه منا ايکا بود که در نتيران و آمريا

تواند جدال  ين اوضاع ميا ين معنين شد، به ايجنجال آفر ياض به تحوالت منطقه اير در داخل و واکنش ريع اخي، فجايعربستان سعود يبرا
و سوء  ي، ندانم کاريسعود يخانواده سلطنت يبرا ين الملليم تر کند. از نظر تبعات بيو نحوه اداره کشور را وخ يقدرت در خانواده سلطنت

 ياسالم يان کشورهايوجهه عربستان را در م يتا حدود -وقوع فاجعه منا اعالم کرده است يشه اصليان رران به عنويهمانطور که ا -تيريمد
 .خدشه دار کرده است

 ياست هايرا در س ين کشور موضع خصمانه تريده گرفت، ايران، عربستان را ناديبا ا يکا در توافق هسته اين که آمريگر، پس از ايبه عبارت د
کا درتعامل با موضوعات منطقه يها اکنون معتقدند آمر يدر پس پرده، سعود يرهبر ياست واشنگتن برايرغم س ي. علاش اتخاذ کرد يخارج

م تر يتواند به وخ يم يها در ارتباط با مسائل منطقه ا يانه سعوديجه هر گونه اقدامات افراط گرايدارد. در نت يکمتر يت هاياز آن حما يا
 شدن اوضاع منجر شود.
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 مفقودان حادثه منا يجستجو يبرا يکار کشور مالراه

 

 ۱۸:۱۰ - ۱۳۹۴مهر  ۳۰پنجشنبه  - 2948298خبر:  ٔ  شناسه

 

 

اطالع  يرا برا يديح درباره جان باختگان و مفقودان حادثه منا، راهکار جديل امتناع عربستان از دادن اطالعات صحيبه دل يمال ييقايکشور آفر
  .ن حادثه به کار گرفته استيت مفقودان اياز وضع

 .س بوک شده اندين فد شده شان دست به داميبستگان ناپد يجستجو يبرا يوز، مردم کشور ماليورونيبه نقل از  مهر يخبرگزاربه گزارش 

د که ما يکنند، شا ياز گمشدگانشان منتشر م ييند و عکسهايآ ين ميوالد»د: يگو ين حرکت ميشگامان اياز پ يکي« سوکوياتو سيکاد»
با هم  رند وعکس ها رايگ يروند و از مجروحان عکس م يشهر م يمارستانهايم که به بيدر مکه دار يم، داوطلبانياز آنها داشته باش ياطالعات

 «.کنند يسه ميمقا

از منا  يچ خبريتا امروز ه»د: يگو يد شده است. او ميکه در حادثه منا ناپد يگردد، مادر ياست که به دنبال مادرش م يمرد« االِسن توره»
 «.ا نهيم يريش عزا بگيد برايم بايدان يشود که نم يک ماه مي يبه زود .دهيبه ما نرس

 يد با چه کسيد بايتوان فهم يا دختر. نمياز پدر، مادر، پسر  يخبر يک ماه بي»د: يگو يد شده ميناپد گر که پدربزرگش در منايد يزن
 «.رقابل تحمل است، وحشتناک استيرجوع کرد، غ يد به چه کسيا بايصحبت کرد، 

ش از يان آن بيشود شمار قربان يمار تلخ رخ داد که گفته يبس ي، در منا حادثه ايمقامات سعود يل سهل انگاريدر مراسم حج امسال به دل
 .هفت هزار نفر است

 

  

http://www.mehrnews.com/


 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   432

 

 

 هزار نفر در منا؛ ۷با اشاره به جان باختن  ينيحس ينقو

 کند يالمللنيب يريگيمحاکمه آل سعود را پ يپلماسيدستگاه د

 

 ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۴مهر  ۳۰پنجشنبه  - 2948231خبر:  ٔ  شناسه

 
آل سعود،  يريتدبيل بيهزار زائر در فاجعه منا بدل 7ش از يمجلس، با اشاره به جان باختن ب ياست خارجيو س يت مليون امنيسيعضو کم

  .کشورمان شد يپلماسيتوسط دستگاه د يم در مجامع جهانين رژيمحاکمه ا يريگيخواستار پ

، «فاجعه تلخ منا»قاطعانه  يريگيپ ير رهبر معظم انقالب برايدات اخي، با اشاره به تاکخبرنگار مهردر گفتگو با  ينيحس ين نقويدحسيس
م يرژ يريتدبيو ب ياقتيليبه خاطر ب ش از هفت هزار نفر جان خود رايجه آن، بيبزرگ بود که در نت يک فاجعه انسانياظهار داشت: حادثه منا 

 از کنار آن گذشت. يست که بتوان به سادگين يان حادثه مسالهين ايسعود از دست دادند، بنابراآل

ارت اواًل حقوق يد با کمک سازمان حج و زيبا يپلماسي، گفت: دستگاه دييجه نهايدن به نتين حادثه تا رسيق ايدق يريگيد بر پيبا تاک يو
و محاکمه  ييسعود را به عنوان عامل فاجعه منا به پاسخگوم آلي، رژيالمللنيق مجامع بيًا از طريکند ثان يريگيتگان و مصدومان را پجانباخ

و  يستيد بدون تعارفات، رودربايبا يپلماسيد کرد: دستگاه ديتاک ياسالم يمجلس شورا ياست خارجيو س يت مليون امنيسيعضو کم بکشاند.
 کند. يريگيپ يالمللنيو ب ياق مجامع منطقهين حادثه از طريسعود را در ام آلير رژير است، تقصياالن با آن درگکه  يمالحظات

 ف مفقودانين تکليي/ لزوم تعيدر سطح سازمان کنفرانس اسالم« نامه اداره حجنظام»ه يته يريگيضرورت پ

گر يفه ديزائران خانه خدا، اظهار داشت: وظ يزبانيد در اداره مناسک حج و مسعوم آليرژ ياقتيلين با اشاره به سابقه بيهمچن ينيحس ينقو
ن موضوع را دنبال کند و به فکر اداره يا يهمچون سازمان کنفرانس اسالم ياسالم ياسيق مجامع سين است که از طريما ا يپلماسيدستگاه د

 يو برسد. يسازمان کنفرانس اسالم يد اعضايه شود که به تائيته يانامهن رابطه نظاميباشد و در ا ياسالم يحج با مشارکت همه کشورها
جهان اسالم  يار عموم کشورهايسعود خارج شده و در اختد اداره مناسک حج از انحصار آلينامه و در چارچوب آن بان نظاميافزود: بر اساس ا

 رد.يقرار گ

 يآبادهمچون غضنفر رکن ين درباره مبهم بودن سرنوشت زائرانيهمچن ياسالم يمجلس شورا ياست خارجيو س يت مليون امنيسيعضو کم
شان را يژه اين حادثه به ويف مفقودان اين تکليير تعيد مسيبا يپلماسيد کرد: دستگاه دير سابق کشورمان در لبنان پس از حادثه منا، تاکيسف

 ادامه دهد. يکارجه بدون مالحظهيدن به نتيت و تا رسيبا قاطع
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 :خبر داد يرانياج اسرپرست حج

 رسديان مينده به پايساعت آ ۴۸ن منا يمفقود« يان ا يد»ش يآزما

 

 

 ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۴مهر  ۳۰پنجشنبه  - 2948127خبر:  ٔ  شناسه

   
ساعت  ۴۸ يها طشين آزماياست و ا يريگيدر حال پ DNA شيافراد مفقودشده در حادثه منا با آزما ييشناساگفت:  يرانيسرپرست حجاج ا

  .رسديان مينده به پايآ

با  يلياردب ياهلل موسوتيو آ يانهمد ياهلل نورتيدار با آيشنبه در دعسکر قبل از ظهر پنج يقاض ياالسالم عل، حجتخبرنگار مهربه گزارش 
با  ييدارهايدر حج اشاره کرد و گفت: د يپلماسياز د يريگقبل برگزار شد به بهره يهاحج امسال منظم و بهتر از سال يهانکه برنامهيان ايب

ران را يند در انجام امور حج اکرد ياز کشورها سع يمنجر شد و برخ يات خوبيدار به تبادل تجربين ديم که ايکشور داشت ۳۰مسئوالن حجاج 
ها منجر شد تا در حج هياشاره کرد و گفت: توص يز از بازارگرديرامون پرهيپ يمقام معظم رهبر يهاهيدر ادامه به توص يو .الگو قرار دهند

 .درصد از بار حجاج هنگام بازگشت کاهش داشته باشد ۱۴امسال 

آن  يل بود که طين حادثه مربوط به سقوط جرثقيحج امسال اشاره کرد و اظهار داشت: اول داده درعسکر به دو حادثه رخ ياالسالم قاضحجت
 .بودند که به شکل آزاد به حج رفته بودند يشدگان سنشدند که دو تن از کشته ينفر زخم ۶۰کشته و  يرانينفر از حجاج ا ۱۳

 شدگان در عربستاننفر از کشته ۲۹دفن 

شدگان نفر از کشته ۲۹نفر هستند که  ۳۶ن ينفر و مفقود ۴۶۲تاکنون  يرانيا يهاان داشت: تعداد کشتهيمنا، بن با اشاره به حادثه يهمچن يو
کر افراد دفن شده در عربستان يبازگرداندن پ يشده برا انجام يارت به استفتاهايه در امور حج و زيفق ينده ولينما .انددر عربستان دفن شده

ط يم تا شرايزان صحبت کنين عزيا يهام با خانوادهيخواهيشده است و ما مليک معضل تبديدر حال حاضر به ن مشکل ياشاره کرد و گفت: ا
 .اندن افراد در منطقه و محدوده حرم دفن شدهيبه نبش قبر نباشد چون ا يازيرند و نيبوجود آمده را بپذ

بود تا  يزيرران دانست و ابراز کرد: عربستان در حال برنامهياد به ال اجسيش در امر تحويرا موجب گشا يسخنان قاطعانه مقام معظم رهبر يو
 .کرد يشان خودداريها به کشورهال جنازهيگر را دفن و از تحويد يطور که اجساد کشورهااجساد را دفن کند همان

شد يموقع انجام مبه يگفت: اگر امدادرسان دگانيبه حادثه د يموقع عربستان در امدادرسانعسکر با اشاره به عدم اقدام به يحجت االسالم قاض
از حجاج را  ياريشد توانست بس يران وارد مرحله امدادرسانيا يو پزشک يم امداديکه تيرا هنگاميکردند زيدا مين افراد نجات پياز ا ياريبس

 .نجات دهد

 در حادثه منا جان خود را از دست دادند ينفر از بعثه رهبر ۱۳
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ران در حادثه منا خبر داد و گفت: يا يخدمات يروهاينفر از ن ۱۷ن يو همچن يبعثه رهبر ينفر از اعضا ۱۳، يوحانر ۷به کشته شدن  يو
فا يشدگان استن برخورد و حقوق فوتيم کرد تا با مقصرينه را دنبال خواهين زميدر ا يحقوق يهايريگيد فراموش شود و ما پيحادثه منا نبا

ل اشاره يکم يبرگزار نشدن دعا يآل سعود برا يهايبه کارشکن يلياردب ياهلل موسوتيدار با آيعسکر در د ياالسالم قاضن حجتيهمچن .شود
مسائل گذشته اشاره  يادآوريعهد عربستان ارسال کردم و در آن نامه ضمن يول يرا برا ياات گذشته، نامهيکرد و گفت: من به لحاظ تجرب

 .ل برگزار شوديکم ين نامه باعث شد تا دعايم و همياز آن را ندار ياسيس يبردارما قصد بهرهاست و  يديتوح ييل دعايکم يکردم که دعا

ه يغات سوء عليل تبليران به دلير کشورها با ايتبعه سا يکيتحر يحج را برخوردها يشده برااز احتماالت در نظر گرفته يکيدر ادامه  يو
ا هنوز چشم يم و مردم دنينبود يين برخوردهايران ما شاهد چنيه ايغات سوء عليبلرغم تيکشورمان دانست و ادامه داد: خوشبختانه عل

با  يرانيسرپرست حجاج ا .داننديها مستاده در مقابل ابرقدرتين و ايمردم مظلوم فلسط يران را تنها کشور حاميران است و ايدشان به ايام
را چهره يشود زياستفاده م ينگارو انگشت« يان ا يد»ش يافراد از آزما  نيا ييشناسا يحادثه منا گفت: برا يرانيا يمفقود ۳۹اشاره به 

 .ر کرده استيياز اجساد تغ يبرخ

 رامون حادثه منايشده پعات مطرحيرد شا

قبل  ياهمنتشرشده مربوط به سال يهالمياز ف ياريبودن حادثه منا اشاره کرد و گفت: بس يا عمديهمچون استفاده از گاز و  يعاتيبه شا يو
کاهش تراکم در جمرات  يت راه حجاج را برايريم کاماًل مشخص است که به علت سوء مدياکه از حادثه داشته يياست و ما طبق رصدها

 .هوا منجر به بروز حادثه شده است يادرجه ۴۵ ين گرمايت و همچنياد جمعياند که ازدبسته

شهادت  يآورها تاکنون گفت: ما در حال جمعيريگيج پيدرباره نتا يلياردب يوسواهلل متيعسکر در پاسخ به سئوال آ يحجت االسالم قاض
 .انداند که مأموران راه را بستهو شهود شهادت داده  ميطرح در محاکم هست ين حادثه برايها در ايرانير ايو غ يرانيشهود ا

 ليدگان سقوط جرثقيشدگان و حادثه دپرداخت غرامت به کشته

ال يون ريليم کيل يشدگان در حادثه سقوط جرثقان کرد: عربستان اعالم کرده بوده که به کشتهيشدگان به به کشتهياخت ددرباره پرد يو
اعالم نکرده  يشدگان حادثه منا تاکنون رقم کشته يکند اما برايغرامت پرداخت م يال سعوديهزار ر ۵۰۰ن آن حادثه يعربستان و به مجروح

 شين و استفاده از آزمايرامون سرنوشت مفقوديپ يدار در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالين ديان ايدر پا ينرايسرپرست حجاج ا .است
DNA شونديم يينفر مفقودشده شناسا ۳۶رسد که احتماال يان مينده به پايساعت آ ۴۸ها تا شيگفت: آزما. 
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 :ايان استراليدانشجو يه انجمن اسالميانيب

 شدند« منا»فاجعه  ياب برايقت يته حقيل کمير تشکان خواستايدانشجو

 

 

 ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۴مهر  ۳۰پنجشنبه  - 2948129خبر:  ٔ  شناسه

 

 يمکارھسازمان  ياب از سويقت يته حقيل کميصوص فاجعه منا خواستار تشکدر خ يه ايانيورلند در بيا و نيان استراليدانشجو يانجمن اسالم
  .شدند ن سازمانيعضو ا ياھه مجالس کشوريو اتحاد ياسالم

دولت  يمباالت ي، بيريتدب يگر بير دبا» :ادآور شده انديه يانين بيوزلند در ايا و نيان استراليدانشجو ي، انحمن اسالممهر يخبرگزاربه گزارش 
 .آورد ديان اسالم پدھبزرگ در ج يھاندو يسعود

خدا  لباس احرام زائران خانه م آل سعود،يرژ  -بسا عامدانه  يا و – النهھدر پس قصور جا داشت چرا که يمتفاوت يامسال قربان د قربانيع
کره يرا بر پ ينيت عروج کردند و داغ سنگيت مظلومياھاسالم در ن انھاز سراسر ج اهلل ياجر الھخدا و م زاران زائر خانهھکفن مبدل شد و  به

 «.ادندھن يزخم خورده اسالم جامعه

د ھد قربان امسال و در مجاورت مشايت اهلل الحرام در عيجان باختن حجاج ب»ه آورده است: يانين بياز ا يگريدر بخش د ين انجمن اسالميا
ن يت سرزميريمد شان را دريبود، عجز ا يسعود دست عمال خود فروخته به ۱۳۶۶در سال  يرانير کشتار حجاج اادآوي و اماکن امن که فهيشر

 «.ان ثابت کردھمسلمانان و آزادمنشان ج يمراسم حج، به تمام يز در برگزاريو ن يھامن ال

ش يات خوھو اشتبا يکم کار هيدرصدد توج ،ياسالم ياھاز حجاج و دولت  يھعذرخوا يبجا ين است که دولت سعوديتاسف بار ا مساله»
 «.را دارد مين فاجعه عظيا يو انسان يت حقوقيمسوول ز ازيقصد گر يرسانه ا يگر ير و موذياست و با تزو

 يبرا ياز دول منطقه با حاکمان سعود يبرخ ييمنواھن راستا، سکوت ذلت بار و بعضا يدر ا»ه آمده است: يانين بياز ا يگريدر بخش د
فروخورده بازماندگان  ياھاز بغض  يھرا در دادخوا يدار امت اسالميب ياھت قلم ي، مسئوليعموم ع و انحراف افکاريادن به وقاھن سرپوش

 «. کند ين تر ميسنگ حج

ده است را ثبت کر يمنيگناه  يزاران کودک و زن و مرد بھکشتار  ر خودياخ ياھماه  که در کارنامه يمياز رژ ين قصور نابخشودنيشک ا يب»
  « .را دارد ين الملليب در سطوح ييقضا ياھ يگرياستحقاق پ

ت اهلل خامنه يبر معظم انقالب حضرت آھر ت به حضرت صاحب الزمان )عج(،يلند ضمن عرض تسليوزيا و نيان استراليدانشجو يانجمن اسالم
و  کند يمسئلت م ييبايبازماندگان صبر و شک يمنان برا ن فاجعه از خداونديداغدار ا ياھالخصوص خانواده  يان علھمسلمانان ج يو تمام يا

 .کند يدگان و مجروحان حج امسال را از درگاه رحمتش مسألت ميب ديآس عاجل يشفا
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د کرد : يتاک يبر موارد يمسئوالن و مقامات سعود يتيکفا يت و بيريلند با محکوم کردن سوء مديوزيا و نيان استراليدانشجو يانجمن اسالم
خود را در  يت قانونيداغدار مسئول ياھخانواده  و ياسالم ياھاز امت  يھن و آن، با عذرخوايم کردن اھو مت يفرافکن يبه جا يعوددولت س»

  «.دگان حج عمل کنديب ديخود در قبال آس يدات قانونھتع رفته و بهين حادثه پذيزاران نفر در اھجان باختن 

ه يو اتحاد ياسالم يمکارھسازمان  يجاست تا از سو ن رو بهيرد .از ايقرار گ يدقت مورد بررس د بهين حادثه دلخراش بايابعاد گسترده ا»
 «.شود يابيشه ين رين واقعه خونيل شود تا ايتشک يابيقت يته حقيکم ياسالم يمکارھ عضو سازمان ياھمجالس کشور

 يم از سويداد عظين روياداره ا م حج، لزوميت مراسم عظيريو مد يدر برگزار يدولت سعود يو ناتوان يستگيتوجه به عدم شا ن بايمچنھ»
 «. ان اسالم محسوس استھد از سرتاسر جھعالم و متع يانيمتول
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 سلمان برکنار خواهد شد ياحتمال يک کودتايپندنت: در ينديا

 

 ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۴آبان  ۲شنبه  - 2948817خبر:  ٔ  شناسه

 

از سلمان را به اوج  يتي، نارضايجنجال يمن، حادثه منا و انتصابهايتداوم جنگ  نت با اشاره به گسترش مخالفتها با ملک سلمان افزود:پندينديا
 .ز به قدرت برسدياحمد بن عبدالعز يخانوادگ يياحتماال در کودتا رسانده و
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 با مراجع عظام تقليد مطرح شد؛ يدر ديدار سرپرست حجاج ايران

 حقوق جانباختگان يمقصران حادثه منا وايفا ييدمراجع برشناسايکتا

 

 ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۴آبان  ۲شنبه  - 2948850خبر:  ٔ  شناسه

 
  .در سفر به قم با مراجع عظام تقليد ديدار و گفتگو كرد يو سرپرست حجاج ايرانفقيه  يعسكر نماينده ول يحجت االسالم و المسلمين قاض

، حجت االسالم و المسلمين قاضي عسكر نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني در سفر به قم با مراجع عظام مهر يخبرگزاربه گزارش 
االسالم و ني، مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني، نوري همداني، موسوي اردبيلي، وحيد خراساني، جوادي آملي و حجتتقليد حضرات آيات سبحا

 . المسلمين شهرستاني نماينده حضرت آيت اهلل سيستاني ديدار و گفتگو كرد
 

ه هاي مختلف بويژه برگزاري آئين هاي دعاي نماينده ولي فقيه در مالقات با مراجع عظام تقليد از روند برگزاري مراسم حج امسال در حوز
كميل در جوار حرم نبوي، دعاي عرفه و مراسم برائت از مشركان در صحراي عرفات، همايش هاي بين المللي و ديدار با وزيران و روساي بعثه 

ان كرد و از حوادث سقوط هاي كشورهاي مختلف در مكه مكرمه و مدينه منوره، همايش هاي داخلي و برنامه هاي فرهنگي گزارشي بي
جرثقيل در مسجدالحرام و مسير رمي جمرات در منا بعنوان دو حادثه اي ياد كرد كه كام ضيوف الرحمان را تلخ نمود و كشورهاي اسالمي را 

 . درغم فروبرد
 

حرام و منا از تالش هاي اميرالحاج دراين ديدارها مراجع عظام تقليد نيزضمن ابراز همدردي با خانواده داغديدگان دو حادثه دلخراش مسجدال
ايران، رئيس سازمان حج و زيارت و دست اندركاران حوزه حج در رسيدگي به وضعيت بازماندگان و آسيب ديدگان تقدير و تصريح كردند اين 

وان پيكر صدها تن از جان مجموعه با وجودي كه دركشور خود نبودند و امكانات در اختيارشان قرار نداشت با تالش، صبر، درايت و زحمت فرا
 . باختگان رابه كشورمنتقل كردند و ما احساس مي كنيم در چه شرايط سختي قرار داشتند و براي همه دعا كرديم

 
مراجع عظام تقليد برلزوم عمل به فرمايشات مقام معظم رهبري در پيگيري حادثه منا تاكيد و با اشاره به عملكرد ضعيف و سوء مديريت 

بوطه در مراسم حج امسال خاطر نشان كردند: در قضيه منا بايد عناصر مقصر و مجرم شناسايي و نسبت به ايفاي حقوق جان مسئوالن مر
 .باختگان اقدام الزم انجام گيرد و هرگز نبايد اجازه داد حادثه مني به فراموشي سپرده شود

 

 دقربان به لقاء اهلل پيوستنداهلل الحرام در روز عينفر در فاجعه منا از زايران بيت۷۰۰۰بيش از

 
نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت گفت: بايد براي پيگيري فاجعه منا كميته حقيقت ياب تشكيل شود تا ضمن برخورد با مقصران فاجعه 

 .حقوق جان باختگان نيز پرداخت شود
 

هلل حسين نوري همداني از مراجع تقليد در قم افزود: در اين حجت االسالم والمسلمين سيد علي قاضي عسكر روز پنجشنبه در ديدار با آيت ا
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نفر نيز در سرزمين وحي دفن  ۲۹نفر همچنان مفقود هستند و  ۳۶نفر از عزيزان خود را از دست داديم و اين در حالي است كه  ۴۶۲فاجعه 
بستان نشان مي دهد در فاجعه منا بيش از هفت هزار نفر شده اند. نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت افزود: آخرين آمار وزارت بهداشت عر

 .كشته شده اند
 

 .وي ادامه داد: بعد از موضع گيري قاطع رهبر معظم انقالب گشايش خوبي ايجاد شد كه بتوانيم پيكرهاي جانباختگان را به ايران برگردانيم
 

نفر از مديران و عوامل خدماتي  ۱۷عثه مقام معظم رهبري به همراه نفر از روحانيون و همكاران ما در ب ۱۳حجت االسالم قاضي عسكر گفت: 
 .كاروانها نيز در فاجعه منا جان خود را از دست داده اند

 
تر و موي افزود: حج امسال طبق روال سالهاي گذشته برگزار شد و برنامه هاي ما چون دعاهاي كميل، عرفه و مراسم برائت از مشركان منظ

 .ذشته انجام گرديد و قاريان در فرصت هاي مختلف تالوت هاي خوبي در مسجدالحرام و مسجدالنبي)ص( داشتندبهتر از سالهاي گ
 

 ۳۰نماينده ولي فقيه در سازمان حج و زيارت ادامه داد: امسال همچون سالهاي گذشته مساله ديپلماسي حج را پيگيري كرديم و با حدود 
ديدارها موجب شده در طول سال نيز با اين كشورها ارتباط داشته و تجربه هاي خود را به آنها منتقل كشور مالقات هايي را انجام داديم و اين 

 .كنيم
 

وي گفت: مردم امسال در بخشهاي مختلف رشد معنوي بسيار خوبي داشتند و با توجه به توصيه رهبر معظم انقالب بر پرهيز از بازارگردي، 
درصد نسبت به پارسال كمتر بوده و مردم به بيانات معظم له مبني بر  ۱۴ران از عربستان به ايران شاهد بوديم كه ميزان بار بازگشتي زائ
 .جلوگيري از بازارگردي توجه كرده اند

 

 آيت اهلل موسوي اردبيلي: فاجعه منا از مجاري قانوني پيگيري شود

 
 .فاجعه منا از طريق مجاري قانوني تاكيد كرد آيت اهلل سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي از مراجع تقليد بر پيگيري حقوقي

 
اسايي وي روز پنجشنبه در ديدار نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت بيان داشت: ايران بايد از طريق مجاري قانوني پيگيري الزم را براي شن

 .مسببان فاجعه منا انجام دهد
 

انيان فاجعه منا گفت: اين خانواده ها غم بزرگي را متحمل شدند و همدردي با آنان آيت اهلل موسوي اردبيلي ضمن همدردي با خانواده هاي قرب
وظيفه آحاد ملت است. فاجعه منا حادثه تلخي بود كه در حج امسال رخ داد اما بايد شاهد پيگيري هاي بعدي كشورمان براي بررسي ابعاد 

 .وقوع حادثه باشيم
 

 انان درتشكيل كميته حقيقت ياب فاجعه مناتاكيد آيت اهلل نوري همداني بر وحدت مسلم

 
آيت اهلل حسين نوري همداني از مراجع تقليد در قم با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقالب مبني بر تشكيل كميته حقيقت ياب فاجعه منا از 

 .نبود اتحاد بين كشورهايي كه حاجيان آنها در اين فاجعه جان باختند، انتقاد كرد
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در ديدار حجت االسالم والمسلمين سيد علي قاضي عسكر سرپرست حجاج ايراني، ضمن تشكر از سرپرست حجاج ايراني و  وي روز پنجشنبه
رئيس سازمان حج و زيارت براي پيگيري مناسب فاجعه منا، بيان كرد: امسال از نظر مديريت حجاج از همه ابعاد شاهد موفقيت تيم هاي 

 .هدايت كننده زائران ايراني بوديم
 

 آيت اهلل نوري همداني اظهاركرد: فاجعه منا، فاجعه بزرگي است كه در تاريخ كمتر شاهد چنين فاجعه اي بوده ايم و معتقديم اين فاجعه از
 .چند بعد بايد بررسي شود

 
كند اينهايي كه با پول وي ادامه داد: دولت سعودي با پول هايي كه در اختيار دارد دهان مخالفان را بسته و آن ها را به دوست تبديل مي 

خيلي كارها را انجام مي دهند بالي بزرگ جامعه اسالمي هستند. دولت آل سعود با آمريكا و صهيونيست ها مرتبط است و از اين رو خود را 
 .قوي و مغرور مي داند

 
سبحاني مهندس سعيد اوحدي رئيس  گفتني است درمالقات سرپرست حجاج ايراني با حضرات آيات عظام مكارم شيرازي ، صافي گلپايگاني و

سازمان حج و زيارت حضور داشت و سپس براي شركت در مراسم ترحيم شماري از جان باختگان فاجعه منا پيش از ظهر امروز عازم يكي از 
 .شهرهاي شمالي كشور شد

 
م كه براي انجام اعمال رمي جمرات عازم منا بودند شايان ذكر است، دوم مهرماه مصادف با عيد قربان چندين هزار نفر از زائران بيت اهلل الحرا

 به علت انسداد مسير و تجمع بيش از حد زايران بر اثر فشار، گرما و تشنگي جان خود را از دست دادند
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 نفر ۱۹۰در حادثه منا به  يان مصريش شمار قربانيافزا

 

 

 ۲۱:۳۵ - ۱۳۹۴آبان  ۳کشنبه ي - 2949869خبر:  ٔ  شناسه

 

 

  .نفر خبر داد ۱۹۰در حادثه منا به  يان مصريش شمار قربانياز افزا يدر سخنان يسرکنسول مصر در عربستان سعود« يعادل األلف»

در  يان مصريش شمار قربانياز افزا يسرکنسول مصر در عربستان سعود« يعادل االلف» وم السابع،يبه نقل از ال مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .حادثه منا خبر داد

 .بر اثر حادثه منا کشته شده اند ينفر از حجاج مصر ۱۹۰اعالم کرد که تاکنون  ين گزارش، ويبر اساس ا

جان باخته در حادثه منا همچنان ادامه دارد،  يت حجاج مصريهو ييشناسا يقات گسترده براينکه تحقيان ايکنسول مصر در عربستان با بسر
 .روند بازگرداندن افراد جانباخته به کشور آغاز خواهد شد يد کرد: به زوديتأک

 .مين حادثه را آغاز کرده اين به علت وقوع ابرد يپ يقات گسترده براين اظهار داشت: ما در حال حاضر تحقيهمچن يو

کشته شد در  ين آمار شمار حجاج مصرير اوقاف مصر روز گذشته اعالم کرده بود: مطابق آخريوز« محمد مختار جمعه»است که  ين در حاليا
 .ده استيبه دست نرس يگر هنوز خبرينفر د ۹۳ده است که از سرنوشت ينفر رس ۱۳۸حادثه منا به 
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 ايفاجعه منا در دن يپلماسياز د ييهاتهناگف

 

 ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۴آبان  ۴دوشنبه  - 2950000خبر:  ٔ  شناسه

 
 

  .در دل خود دارد ياريبس يهارا رنجاند، هنوز ناگفته يالماساز امت يارين حوادث سال، دل بسيتراز تلخ يکيفاجعه منا که به عنوان 

ا که متأثر از سانسور يفاجعه منا در دن يپلماسيد يهااز ناگفته يران به برخياحمر ات هالليس جمعيکه رئيبطور م نوشت:يتسن يخبرگزار

 .ها بود پرداختيسعود يخبر

 

 ۲۴مصادف با  - يقمر ۱۴۳۶الحجه يذ ۱۰برابر با  - يشمس ۱۳۹۴ه دوم مهر سال شنبپنج هرگز حادثه يالخصوص امت اسالم يان عليجهان
از دست  يسعودها يتيريل نامديهزار انسان جان خود را به دل ۷ش از يعربستان که ب« جمرات يرم»ن يرا در سرزم يالديم ۲۰۱۵سپتامبر 

ن يز که از اين حادثه است که هر روز نيا يهاپرداختن به ناگفته ن فاجعهيشتر ايب يف افشاياز وظا يکين يکند، بنابرايدادند فراموش نم
 .شوديبر مال م يخيتار ين کشتار دسته جمعياز ا يشتريب يايگذرد زوايفاجعه م

 

ا ب يليتفص يوگوکه در گفت يفرصت ين حادثه بوده است که طيحج و ا يپلماسيد يهاپنهان فاجعه منا، ناگفته ياياز زوا يکين اساس يبرا
 .پرداخت يپلماسيها در عرصه ديندنين ناشياز ا يبه برخ يياير محسن ضيد اميش آمد، دکتر سيت هالل احمر پيس جمعيرئ

 

جاد مشکل يها ايمن را داشت و سعوديبه  يکه قصد کمک رسان ين مسئله که هالل احمر در زمانيت هالل احمر در پاسخ با ايس جمعيرئ
و  ين ُکرسيا از اين آيب سرخ گزارش داد، بنابرايهالل احمر و صل يالمللنيب يهاتيحکام جمع يدر شورا ها راين کارشکنيکرده بودند ا

ک روز بعد از فاجعه منا يبًا ين اتفاق، تقريم گفت: حتمًا، اواًل به ُمجرد ايشود، به تسنيفاجعه منا استفاده م يحکام برا يران در شورايگاه ايجا
ار يبس يهام؛ بعد از تالشيريم تماس بگينينشيز ميک ميز است و در کنار يحکام ن يعربستان که اتفاقًا عضو شورا م با هالل احمريتالش کرد

ن ارتباط برقرار يک مترجم ايت گفتند با واسطه يدر نها يد بهانه آوردند؛ وليستند، البته شاين يسياد آنها به ما گفتند که مسلط به زبان انگليز
 .ن کار انجام شوديک مترجم ايم و با واسطه يکه در خدمت شما هست ميز گفتيشود، ما ن

 

 ميکنيم پس مذاکره نميدانينم يسيها: زبان انگليسعود يهابهانه

 

م يديز ديد و بعد مترجم به ما منتقل کند؛ ما نيتان را با مترجم انجام دهيهابه ما گفتند شما صحبت يک مدتيبعد از  ي: ولادامه داد ييايض
 .ک مترجم صحبت کنديت آن با يس جمعيست که رئيران نيا ياسالم يت هالل احمر جمهورين کار در شأن جمعيه اک

 

 فاجعه منا يرانيافتن مفقودان اي يب سرخ برايقول کمک صل

 

ن يحمر و همچنهالل ا ين الملليب يهاتيجمع يون جهانيبه فدراس ين دو اعتراض کتبيح کرد: همچنيت هالل احمر کشور تصريس جمعيرئ
د به آن توجه شود يو بشردوستانه با يرخ داده است و باالخره از منظر انسان يان فاجعهينکه چنيبر ا يم، مبنيارسال کرد يب سرخ جهانيصل

له را زنده ن مسئيم ايدوارين باز کردند که اميمفقود يرا برا يلين به ما کمک کند و فايبه ما قول داد در موضوع مفقود يب سرخ جهانيکه صل
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 .مينگه دار

 

 کنديران را شرکت نميدر کنار ا يحقوق بشر يهايعربستان بعد از فاجعه منا، کرس

 

 يعنيش؛ يبًا دو هفته پين برگزار شد، هالل احمر عربستان شرکت نکرد. تقريحکام که در و ير شوراين در جلسه اخيادامه داد: همچن ييايض
ر يون و سايس فدراسيز به اطالع رئيعربستان شرکت نکرد و ما ن يحکام رفتم ول يان بود که به شورابالفاصله پس از آمدن بنده از عربست

 .مين فاجعه را رسانديکشورها ا

 

 هايل سانسور سعوديا از فاجعه منا به دليدن يمسئوالن کشورها يخبريب

 

ار ين مسئله را بسيرا عربستان اين موضوع را خبر نداشتند زياز آنها ا يلين بود که خيجالب ا ح کرد:يت هالل احمر کشور تصريس جمعيرئ
ت با يدر نها ينگرفته بودند ول ين فاجعه را جديا يلين خيکند، بنابراينگاه م يالمللنيب يهايز به خبرگزاريا نيسانسور کرده بود و متعاقبًا دن

د کار يها بانهين زميدهد که در اين مسلئه نشان مين ايم. بنابرايدکر يرسانن فاجعه را اطالعيتک تک آنها صحبت شد و در جلسات جداگانه ا
 .ميا بزنيمان را در دنيهام حرفيم که بتوانيگاهمان را ارتقاء دهيد نقش و جايل باين دليم و به هميانجام ده يشتريب

 

 هزار انسان ۷بودن در مقابل مرگ  يک"وال" و خنثي يتوجه به گرفتار يعنيا يحقوق بشر دن

 

ن يا يند و وقتيگويبزرگ در مسائل بشردوستانه دروغ م ي، عنوان کرد: کشورهايغرب يها کشورهايدن شعار حقوق بشريبا به نقد کش ييايض
 نهايزنند. مثاًل در فاجعه منا چند هزار نفر جان خود را از دست دادند باالخره ايداشته باشد دم از آن م يغات سوديشان از نظر تبليها براحرف

ک يحاال اگر  ينداشتند ول يالعملز عکسيبزرگ ن ينشان ندادند و کشورها يواکنش يالمللنيب يهاچ کدام از سازمانيه يانسان بودند ول
آن را دنبال  يلحظه به لحظه خبرها يالمللنيب يهاا و سازمانيدن يهايشمال گرفتار شود تمام خبرگزار يايک "وال" در دريوان مثاًل يح
 .نکردند يتوجه يک جا کشته شد وليش از هفت هزار نفر انسان در يب يول کننديم
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 ؛يمقام معظم رهبر بعثه ياز سو

 شوديون جان باخته فاجعه منا برگزار ميبزرگداشت روحان

 
 

 ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۴آبان  ۴دوشنبه  - 2950593خبر:  ٔ  شناسه

 

  

د و يوت مراجع تقليندگان بيارت و با حضور نمايه در امور حج وزيفق يول يندگيحوزه نما يمراسم بزرگداشت جان باختگان فاجعه منا از سو
  .شود يبرگزار م يو کشور ياسيس يهاتيشخص

ارت و با حضور يه در امور حج وزيفق يول يندگيحوزه نما يمراسم بزرگداشت جان باختگان فاجعه منا از سو ،مهر يخبرگزاربه گزارش 
قم برگزار در مسجد اعظم  يو کشور ياسيس يهاتيه و شخصيران مدارس علميمد ون، طالب،يد، علما، روحانيوت مراجع تقليندگان بينما

 .شوديم

 يالسالم( از سوهين)علين العابديمحرم الحرام و همزمان با روز شهادت امام ز ۲۵آبان ماه برابر با  ۱۷ن مراسم شامگاه ين گزارش، ايبراساس ا
 .زار خواهد شدها( در شهر مقدس قم برگياهلل عل، در مسجد اعظم و در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)سالميبعثه مقام معظم رهبر
ه آنها ينه و بقين و معينفر مع ۳۰۰ن تعداد حدود ينه کاروان اعزام شدند و از اين و معي، معينفر به عنوان روحان ۷۵۰در حج امسال حدود 

 .کاروان بودند يروحان

از کاروان  يمک يم جواد نماز، حجت االسالياز استان خراسان رضو ۱۹۰۵۴ن کاروان يان زاده، معياحمد يدعليدر فاجعه منا حجت االسالم س
استان  ۲۹۰۱۳ان از کاروان يزرگر يتهران، حجت االسالم عل ۱۷۲۴۸، حجت االسالم محمدحسن اخوان، از کاروان يخراسان رضو ۱۹۰۲۹

تهران  ۱۷۷۷۵از کاروان جانبازان  ييمرتضا ياستان فارس و حجت االسالم مصطف ۲۴۰۳۷از کاروان  يلرستان، حجت االسالم نصرت اهلل واحد
 .جان خود را از دست دادند

ن يهمچن .ن فاجعه دلخراش جان باخته استيز در اين يون بعثه مقام معظم رهبرياب روحانيارز ينين حسيدحسين حجت االسالم سيهمچن
 يز از افرادين يالنيپور گ ين مسلم قلين حادثه جان باخت و حجت االسالم والمسلميم در ايت اهلل حکيت حضرت آياز ب يقم يديت اهلل مويآ

 .هستند که در فاجعه منا مفقود شدند

 ين مراسم رميزائر ح ۴۶۲د قربان، ين تعداد در روز عيشدند که از ا يعربستان سعود يانجام مناسک حج راه يبرا يرانيهزار زائر ا ۶۴امسال 
ز در قربانگاه منا جان يمختلف ن يزار زائر از کشورهاش از هفت هين بيهمچن .وستنديبه لقااهلل پ يمسئوالن سعود يريتدب يجمرات بر اثر ب

 .خود را از دست دادند
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 ون؛يرکل فدراسيام دبيبا ارسال پ

 هالل احمر در فاجعه منا يم پزشکيب سرخ از تيصل يقدردان
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احمر ت هالليجمع ييخود را از پاسخگو يمراتب قدردان يامياحمر با ارسال پسرخ و هاللبيصل يهاجمعت يالمللنيون بيرکل فدراسيدب
  .گر از مجروحان حادثه منا اعالم کرديد يهاتيو حما يران با ارائه خدمات پزشکيا

 يران ابراز همدردياحمر ات هالليس جمعيف و با رئيواقعه منا را اسف بار توص ياميبا ارسال پ« يالحاج اس س»، مهر يخبرگزارزارش به گ
 .کرد

ران ياحمر و مردم ات هالليس جمعيا به رئت خود رياند، مراتب تسلبوده يرانين حادثه ايان اياز قربان يارينکه بسين با اشاره به ايهمچن يو
 .ابراز کرد

 ين الملليون بياز فدراس يندگيخود را به نما يدر ادامه مراتب قدردان احمرسرخ و هاللبيصل يهاتيجمع يالمللنيون بيرکل فدراسيدب
گر يد يت هايو حما يخدمات پزشک ران به منظور ارائهيت هالل احمر ايجمع ييب سرخ و هالل احمر درخصوص پاسخگويصل يت هايجمع

 .به مجروحان حادثه منا اعالم کرد

ن بحران يبه چن ييالزم را جهت پاسخگو يد تمام توان خود را بکار گرفته تا آمادگيده هستم که بايز با شما هم عقيان گفت: من نيدر پا يو
 .ميداشته باش ييها

 

  

http://www.mehrnews.com/


 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   449

 

 ايفاجعه منا در دن يپلماسياز د ييهاناگفته
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  .خود دارد در دل ياريبس يهارا رنجاند، هنوز ناگفته ياسالماز امت يارين حوادث سال، دل بسيتراز تلخ يکيفاجعه منا که به عنوان 

ا که متأثر از سانسور يفاجعه منا در دن يپلماسيد يهااز ناگفته يران به برخياحمر ات هالليس جمعيکه رئيبطور م نوشت:يتسن يخبرگزار
 .ها بود پرداختيسعود يخبر

 

 ۲۴مصادف با  - يقمر ۱۴۳۶جه الحيذ ۱۰برابر با  - يشمس ۱۳۹۴شنبه دوم مهر سال پنج هرگز حادثه يالخصوص امت اسالم يان عليجهان
از دست  يسعودها يتيريل نامديهزار انسان جان خود را به دل ۷ش از يعربستان که ب« جمرات يرم»ن يرا در سرزم يالديم ۲۰۱۵سپتامبر 

ن يز که از ايوز نن حادثه است که هر ريا يهان فاجعه پرداختن به ناگفتهيشتر ايب يف افشاياز وظا يکين يکند، بنابرايدادند فراموش نم
 .شوديبر مال م يخيتار ين کشتار دسته جمعياز ا يشتريب يايگذرد زوايفاجعه م

 

با  يليتفص يوگوکه در گفت يفرصت ين حادثه بوده است که طيحج و ا يپلماسيد يهاپنهان فاجعه منا، ناگفته ياياز زوا يکين اساس يبرا
 .پرداخت يپلماسيها در عرصه ديندنين ناشياز ا يبه برخ يياير محسن ضيد اميش آمد، دکتر سيت هالل احمر پيس جمعيرئ

 

جاد مشکل يها ايمن را داشت و سعوديبه  يکه قصد کمک رسان ين مسئله که هالل احمر در زمانيت هالل احمر در پاسخ با ايس جمعيرئ
و  ين ُکرسيا از اين آيب سرخ گزارش داد، بنابراير و صلهالل احم يالمللنيب يهاتيحکام جمع يها را در شوراين کارشکنيکرده بودند ا

ک روز بعد از فاجعه منا يبًا ين اتفاق، تقريم گفت: حتمًا، اواًل به ُمجرد ايشود، به تسنيفاجعه منا استفاده م يحکام برا يران در شورايگاه ايجا
ار يبس يهام؛ بعد از تالشيريم تماس بگينينشيز ميک ميدر کنار  ز است ويحکام ن يم با هالل احمر عربستان که اتفاقًا عضو شورايتالش کرد

ن ارتباط برقرار يک مترجم ايت گفتند با واسطه يدر نها يد بهانه آوردند؛ وليستند، البته شاين يسياد آنها به ما گفتند که مسلط به زبان انگليز
 .ن کار انجام شوديک مترجم ايم و با واسطه يم که در خدمت شما هستيز گفتيشود، ما ن

 

 ميکنيم پس مذاکره نميدانينم يسيها: زبان انگليسعود يهابهانه

 

م يديز ديد و بعد مترجم به ما منتقل کند؛ ما نيتان را با مترجم انجام دهيهابه ما گفتند شما صحبت يک مدتيبعد از  ي: ولادامه داد ييايض
 .ک مترجم صحبت کنديت آن با يس جمعيست که رئيران نيا يماسال يت هالل احمر جمهورين کار در شأن جمعيکه ا

 

 فاجعه منا يرانيافتن مفقودان اي يب سرخ برايقول کمک صل

 

ن يهالل احمر و همچن ين الملليب يهاتيجمع يون جهانيبه فدراس ين دو اعتراض کتبيح کرد: همچنيت هالل احمر کشور تصريس جمعيرئ
د به آن توجه شود يو بشردوستانه با يرخ داده است و باالخره از منظر انسان يان فاجعهينکه چنيبر ا يم، مبنيارسال کرد يب سرخ جهانيصل

ن مسئله را زنده يم ايدوارين باز کردند که اميمفقود يرا برا يلين به ما کمک کند و فايبه ما قول داد در موضوع مفقود يب سرخ جهانيکه صل
 .مينگه دار

 

 کنديران را شرکت نميدر کنار ا يحقوق بشر يهايمنا، کرسعربستان بعد از فاجعه 
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 يعنيش؛ يبًا دو هفته پين برگزار شد، هالل احمر عربستان شرکت نکرد. تقريحکام که در و ير شوراين در جلسه اخيادامه داد: همچن ييايض
ر يون و سايس فدراسيز به اطالع رئيت نکرد و ما نعربستان شرک يحکام رفتم ول يبالفاصله پس از آمدن بنده از عربستان بود که به شورا

 .مين فاجعه را رسانديکشورها ا

 

 هايل سانسور سعوديا از فاجعه منا به دليدن يمسئوالن کشورها يخبريب

 

ار يه را بسن مسئليرا عربستان اين موضوع را خبر نداشتند زياز آنها ا يلين بود که خيجالب ا ح کرد:يت هالل احمر کشور تصريس جمعيرئ
ت با يدر نها ينگرفته بودند ول ين فاجعه را جديا يلين خيکند، بنابراينگاه م يالمللنيب يهايز به خبرگزاريا نيسانسور کرده بود و متعاقبًا دن

د کار يها بانهين زميدهد که در اين مسلئه نشان مين ايم. بنابرايکرد يرسانن فاجعه را اطالعيتک تک آنها صحبت شد و در جلسات جداگانه ا
 .ميا بزنيمان را در دنيهام حرفيم که بتوانيگاهمان را ارتقاء دهيد نقش و جايل باين دليم و به هميانجام ده يشتريب

 

 هزار انسان ۷بودن در مقابل مرگ  يک"وال" و خنثي يتوجه به گرفتار يعنيا يحقوق بشر دن

 

ن يا يند و وقتيگويبزرگ در مسائل بشردوستانه دروغ م ي، عنوان کرد: کشورهايغرب يهاها کشوريدن شعار حقوق بشريبا به نقد کش ييايض
نها يزنند. مثاًل در فاجعه منا چند هزار نفر جان خود را از دست دادند باالخره ايداشته باشد دم از آن م يغات سوديشان از نظر تبليها براحرف

ک يحاال اگر  ينداشتند ول يالعملز عکسيبزرگ ن ينشان ندادند و کشورها يواکنش يالمللنيب يهاچ کدام از سازمانيه يانسان بودند ول
آن را دنبال  يلحظه به لحظه خبرها يالمللنيب يهاا و سازمانيدن يهايشمال گرفتار شود تمام خبرگزار يايک "وال" در دريوان مثاًل يح
 .نکردند يتوجه يشد ول ک جا کشتهيش از هفت هزار نفر انسان در يب يکنند وليم
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آبان  6اخبار روز 

 1394ماه 
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 ن حادثه منا آماده شديمفقود يخانواده ها يکيل ژنتيپروفا

 

 

 

 ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۴آبان  ۶چهارشنبه  - 2952408خبر:  ٔ  شناسه
 

، منتظر يقانون ينفره سازمان پزشک ۵م يه کرده و تين حادثه منا را تهيمفقود يخانواده ها يکيژنت يکشور نمونه ها يقانون يسازمان پزشک
  .ن به کشور عربستان اعزام شوديف ساير مفقودين تکلييتع يزا است تا برايصدور و

 ين با پروفايل هايه شده از خانواده مفقوديته يکيژنت يل هايمطابقت دادن پروفا يبرا يقانون ي، کارشناسان پزشکمهر يخبرگزاربه گزارش 
 .شوند يه شده، به اين كشور اعزام ميعربستان ته يقانون ياجساد موجود در عربستان که توسط پزشک يژنتيک

ن يه شده توسط ايته يکيژنت يل هايار قرار دادن پروفايعربستان و در اخت يقانون يکپزش ين منوط به همکاريت اجساد مفقودين هوييتع
 .ران استيا يقانون يکشور به کارشناسان پزشک

، يقانون ينفره سازمان پزشک ۵م يه کرده و تين حادثه منا را تهيمفقود يخانواده ها يکيژنت يکشور نمونه ها يقانون ين ،سازمان پزشکيهمچن
 .ن به کشور عربستان اعزام شوديف ساير مفقودين تکلييتع يزا است تا برايو منتظر صدور
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 عربستان است يشدگان منا سه برابر رقم مورد ادعاترز: کشتهيرو
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ن تعداد، حدودا سه برابر يده است و اينفر رس ۲۰۷۰شدگان حادثه حج امسال، به رقم کشته ياعالم داشته که در سرشمار يک رسانه غربي
  .اند و بر آن اصرار دارنداعالم کرده يعربستان سعود يهااست که مقام يرقم

 ينفر هم در آن زخم ۹۳۴نفر بوده است و  ۷۶۹ن حادثه يشدگان اد شمار کشتهيگويترز، عربستان ميبه نقل از رو مهر يخبرگزاربه گزارش 
 .گر به روز نشده استين آمار از دو روز پس از حادثه، دياند. اما اشده

 .ده استيرس ۲۰۷۰بودند، به رقم  که شهروندانشان در حادثه منا کشته شده يکشور ۳۰ يها هيانيب و يارسانه يهاگزارش يترز بر مبنايرو

 .اندنفر در حادثه منا کشته شده ۲۱۱۰تدپرس گزارش داده بود که دست کم يآسوش يتر خبرگزارشيپ

باشد که بر اثر عوامل  يگزاران ز افزودن شمار حجا يتواند ناشيشدگان مها درباره شمار کشتهشده اختالف يوزارت بهداشت عربستان مدع
 .اندان حج جان باختهيدر جر يعيطب

 .د بوده استين حادثه، هدف انتقاد شديت ايريبابت نحوه مد ير، عربستان سعودياخ يهادر هفته
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 اعالم کرد؛ ياوحد

 ت مفقودان منايضعو يريگيپ يته تفحص در عربستان برايحضور کم
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ز در يته تفحص نياز کم ت مفقودان حدثه منا همچنان مستقر هستند،يوضع يريگيپ يته برايکم ۷ارت گفت: يس سازمان حج و زيرئ
  .ر و فعال هستنديگيز هنوز پين يته حقوقيته بهداشت و درمان و کميعربستان حضور دارند و کم

در استانها  يندگان بعثه مقام معظم رهبريارت استان ها و نمايران حج و زيش مديدر هما يد اوحديمهندس سع ،مهر يخبرگزاربه گزارش 
گفت : اگر انسجام در  سازمان حج و بعثه برگزار شد يران ستادياز مد يو جمع يرانيه و سرپرست حجاج ايفق ينده محترم وليکه با حضور نما
 يده ايت عدکرد و امروز با مشکال يدا نميران انتقال پيجان باخته فاجعه منا به ا ۴۰۰ن يکر ايم، قطعًا پيارت را شاهد نبوديخانواده حج و ز

 .ميمواجه بود

د يحجه مصادف با عيذ ۱۰که  يصورت گرفته است در حال ين باره افزود: در خصوص انتقال جان باختگان فاجعه به کشور کار بزرگيدر ا يو
 .ران بوديکر آماده انتقال به ايپ ۱۱۴روز بعد ،  ۸ يعنيحجه يذ ۱۸قربان فاجعه منا اتفاق افتاد ، 

 ۶تا  ۵ان يروز از م ۲۰فاجعه منا را در مدت زمان کمتر از  يرانيجان باخته ا ۴۰۰ يکرهايم تفحص و جستجو، پياران تان کرد: همکيب ياوحد
 .دا کردنديعربستان وجود داشت، پ يکه در سردخانه ها يهزار جسد

 يات حج اشاره کرد و گفت: برايعمل يهاگر زمان يام با دين ايق با توجه به تفاوت ايام تشريژه ايو يالتيبه ساختار تشک  س سازمان حجيرئ
ن يهر کدام از ا يق انتخاب شدند و برايام تشريا يک از بخش هايهر يارت برايران حج و زين مديتران با تجربهير از ميمد ۵ام ين ايت ايريمد
 .ران حکم انتصاب زده شده بوديمد يف شد و برايف تعريو شرح وظا يالتيت ها ساختار تشکيريمد

حسن  يبه آقا يات نقل تردديت عمليريق و زمان اقامت زائران در مشاعر مقدس مديام تشريا ين باره اضافه کرد: برايازمان حج در اس سيرئ
ت يريو مد ييغالمرضا رضا يت منا به آقايرينصراهلل فرهمند ، مد يت مزدلفه به آقايري، مد يمسعود مجرد يت عرفات به آقايريسرخوش ، مد
 .ات حج بودندير ما در عملين مدياز باتجربه تر يات واگذار شد که همگيمحمدرضا ب يجمرات به آقا

ارت انجام گرفت، امسال اعزام يه در امور حج و زيفق ينده محترم وليکه با نما يبا مشورت يات نقل تردديح داد: در عمليدر ادامه توض يو
ه کاروان يبق ين فاصله را تا عرفات داشت ،آغاز شد وليمکه که دورتر ۴منطقه  الحجه از يبعداز ظهر روز هشتم ذ ۴زائران به عرفات از ساعت 

 .به عرفات اعزام شدند يچ مشکليها بعد از اقامه نماز مغرب و عشا و صرف شام در هتل بدون ه
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بود  يياستثنا يسالها همه زائران اهل سنت روز هشتم به منا مشرف شدند و امسال جزء ين اضافه کرد: امسال در نقل تردديهمچن ياوحد
 ميزان را به منا منتقل کردين عزيدستگاه اتوبوس در سه رد همه ا ۳۳ه شان را در منا انجام دادند و روز نهم با يکه همه زائران اهل سنت ، ترو

. 

ق کاماًل متفاوت با يام تشريا ام است.ين ايا يها يژگيل ويق آن ساختار مجزا را دارد بدليام تشرينکه ايح داد : علت ايتوض  س سازمان حجيرئ
زائران جهان اسالم در  يق تماميام تشريام متفاوت است . در اين ايت زائران در ايک و جمعيط استقرار زائران و ترافينه و مکه است و شرايمد

خواهند اعمالشان را انجام  يم يک محدوده زمانيک مکان در يک مکان مستقر هستند . اعمال متمرکز است و همه زائران در يک زمان و در ي
 . دهند

ن شود، نوع غذا و تدارکات هم يد برق و امکانات چادرها تأميزائران با يمه هايان کرد: در خصوص خيق بيام تشريا يها يژگيدر خصوص و يو
 .ميمتفاوت است و دور بودن آشپزخانه ها را هم دار

ن خودمان ينه بيهم ضرورت دارد ما در مکه و مد ياسالم يهمه کشورهاان يم يق هماهنگيام تشريس سازمان حج اضافه کرد: در ايرئ
 يک هماهنگيد يجهان اسالم هم با ين کشورهاين زائران مجموعه خودمان بيب ياز هماهنگ يق جدايام تشريم اما در ايکن يم يهماهنگ
 .فتدياتفاق ب

را در جده برگزار کردند که  يهيک جلسه توجيها  يشورها، سعودان کيم ين خصوص اضافه کرد: در رابطه با هماهنگيس سازمان حج در ايرئ
د و اخبار گفته ياوقات در جرا ين جلسه جده هم درخواست ما نبود چون متأسفانه گاهيزان ما در آن شرکت کرده بودند البته اياز عز يتعداد

ن ين جلسه بودند و ايا در ايجاه تا شصت کشور از تمام دننگونه نبوده و پنيم ايکن يران بوده که اعالم مين جلسه به درخواست ايشده که ا
تک تک کشورها  يها هم وقت نداشتند که برا يک کشور نبوده است و اصاًل سعوديجلسه عام بوده و هرچه هم گفتند عام بوده و مختص 

 . جلسه بگذارند

شان يه هايها توص يبوده و سعود يهم جلسه بصورت کلها  يزيحرکت زائران و برنامه ر يرهايح کرد: در خصوص مسيس سازمان حج تصريرئ
ات حج ارائه کردند يرعمليمد يمحمد يهمکاران ما که در جلسه جده شرکت کرده بودند ، صورتجلسه و گزارش را خدمت آقا . را اعالم کردند

 .ز مشورت شديارت نيه در امور حج و زيفق ينده محترم ولين خصوص با نمايو در ا

ران و معاونان يمد يبرا يدانيو م يق ، در مکه ده ها جلسه تئوريام تشريا يبرا يت نقل تردديريدامه داد: در بخش مدا يمهندس اوحد
 . ل شده بود ، دستور العمل ها ابالغ شده بوديکه در جده تشک ين جلسه ايم و بر اساس هميکاروانها و مجموعه ها داشت

ات حج ياعزام شوند، در مجموعه ستاد عمل يزيبدون برنامه ر يتينگونه نبوده که جمعيق ايرام تشيح داد: در خصوص ايس سازمان حج توضيرئ
 .وجود داشته است ييها يزيبوده و برنامه ر يو بعثه اتاق فکر

رت شد ، بصو يکه در مناطق مکه انجام م يهيانجام شد، در کنار جلسات توج يهين چارچوب جلسات توجيان کرد : با ايس سازمان حج بيرئ
ر کاروان ، يف شده بود ، مديما تعر يکه برا ييرهايجمرات ، مس ير رميران و معاونان کاروانها را به عرفات و منا بردند ، در مسيمد يدانيم

 بود که يريابان ها همان مسين خيابان جوهره است و اين خيابان سوق العرب است اين خيه شدند که ايز ، توجيون عزيمعاون کاروان و روحان
 . ها است يرانير اينها مسيدر جده به ما اعالم کرده بودند که ا
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نها با يزان واگذار شد. در کنار همه ايت چادرها به عزيدند و مسئوليران کاروان ها و مجموعه ها ديمنا را مد ير چادرهايادامه داد: مس يو
ران و يمد يهيش توجيهما يکيبزرگ در مکه برگزار شد.  ي م دو جلسهيران داشتيا ياسالم يرالحاج زائران جمهوريکه خدمت ام يهماهنگ

ح يق را توضيام تشريات ايبا جزئ يمحمد يعسکر و هم خود بنده و هم آقا يران مجموعه ها بود که هم حاج آقا قاضيمعاونان کاروانها و مد
 .ميداد

ن يون محترم کاروان ها حضور داشتند ، آخريو همه روحانق برگزار شد يام تشريدر مکه که قبل از ا يگرين در جلسه ديان کرد : همچنيب يو
 .ه کشورها ارائه شديبا بق يدرون مجموعه و دوم هماهنگ يجاد هماهنگيا يکيام با دو نگاه ين ايژه ايو يهات و دستورالعملهايتوج

د که ياست که از راه پله هست برو يريکه دو مس يابان اصلين بود که شما از خيکه در جلسه جده کردند ا يديس سازمان حج گفت: تأکيرئ
ر آن يد که از مسيه کنيرفتند و گفته بودند شما زائران را توج يد ميبا يرانيشود، زائران ا يوارد م ۲۰۴ابان يکه مقابل خ ياز آن دو راه پله ا

 .وجود دارد، برگردند يريکه در آن رمپ و سراز يند و برگشت را از آن راهيايدو راه پله ب

از آنها زائر از  يکيران به سمت جمرات، دو راه پله است که از يا يمه هاياز خ يرانير حرکت زائران ايح داد: در مسيازمان حج توضس سيرئ
 ۲۰۴ابان يش خيشود روبرو يزائر وارد م يوقت يعنياست  ۲۰۴ابان يخ يقًا جلوياز آنها دق يکيشود و  يوارد م ۲۰۴ابان يخ يمتر ۱۰فاصله 

تواند تردد داشته باشد و  ي، نم  د تردد کنديکه با يابانيزائر ما از آن خ يعنيبندند  ير دوم را ميآن مس يک مقاطعيانه در است که متأسف
 .شود يم ۲۰۴ابان يمجبور به ورود به خ

 يوارد سوق العرب مآمد و  يم ۲۵ابان يق خيزائر ما از طر : ح داديمنا به سمت جمرات توض يمه هاير تردد زائران از خيدر خصوص مس يو
به  ۲۵ابان يخ يدسترس ير وروديمس يرفت اما در مقطع يجمرات م يشد و به سمت رم يابان جوهره ميآمد و وارد خ يم ميا مستقيشد ، 

 .سوق العرب را بسته بودند

از حادثه منا برگزار شد،  ها در جلساتشان که بعد يسعود :گفت ۲۰۴ابان يت زائران به سمت خيابان و هدايدر خصوص علت بستن خ ياوحد
م که بار يدارد لذا احساس کرد يک کميابان ترافين خيم که ايديد هست و ما آنروز صبح ديابان تحت عنوان شارع جدين خيبه ما گفتند ا

 ميريله بگين وسيگر هم هستند را بديد يست و کشورهاين يرانيابانها فقط مختص تردد زائران اين خيک سوق العرب و جوهره که البته ايتراف
. 

د قبل از پل يرفتن به طبقه همکف با يزائران برا  برد و ياست که ما را به طبقه دوم جمرات م يابانياتفاقًا خ ۲۰۴ابان يح داد:البته خيتوض يو
 .جمرات بروند يابان سوق العرب شوند تا به طبقه همکف رميق رمپ وارد خيملک خالد از طر

قا و مصر، يسودان و افر يابان چادرهايدر دو طرف خ ۲۰۴ابان يان کرد: متأسفانه در خين فاجعه منا بگر علت رخ داديدر خصوص د يو
ر پل جمرات بعد از ملک يدادند ، در برگشت از مس يشان را انجام م ينکه رميبعد از ا يستيگر کشورها بايمراکش و الجزائر است و زائران د

شدند  يشان ميآمدند وارد چادرهايم يفرع يابانهاين خيو از ا ۲۲۶ابان يآمدند در خ يم ۲۲۳ابان يشدند و از خ يم ۲۲۳ابان يخالد ، وارد خ
با باروبنه و ساک وارد  ييقاينکه متأسفانه زائران افريل ايشدند . بدل يو وارد چادرها م ۲۰۴آمدند در  ير ميمس يگشتند از ابتدا ينکه برميا اي

نها از يصبح در برگشت متأسفانه ا  ۸م تا يو ن۷م از مزدلفه به جمرات رفته بودند ، ساعت يصبح مستق ۶نکه صبح زود مثاًل يا شدند و  ۲۰۴
 ير را باز ميد مسينها بايبندد که ا يرا م ۲۰۴و  ۲۲۳ يابان هايصبح تقاطع خ ۸س ساعت يپل يروهاين يگردند و از طرف يبرم ۲۰۴ابان يخ

 .شود ۲۰۴ند در برگشت وارد گذاشت يگر را نميد يگذاشتند و زائر کشورها
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که به سمت جمرات در  ين اعزام زائرانيشان و همچنيمه هايبه سمت خ ييقايان کرد: متاسفانه با توجه به برگشت زائران آفريدر ادامه ب يو
ب و جوهره است متر است که کمتر از عرض سوق العر ۱۵که عرض آن  ۲۰۴ابان ياتفاق افتاد و باعث شد در خ يتيحرکت بودند، تقابل جمع

ر حادثه شوند و در فاصله يدرگ ۲۰۴به  يمنته يها يمتر و فرع ۱۰متر و عرض  ۸بطول  ۲۲۳يابان فرعيخ ن يفتد و همچنين فاجعه اتفاق بيا
 .فتديار دردناک اتفاق بيمتر آن فاجعه بس ۱۵متر به عرض  ۲۲۰

ت فشرده بوده و متأسفانه با ينفر جمع ۶نفر و بعضًا تا  ۵تا  ۴ن يمربع بوجود دارد که در هر متر  يما آمار يته مستند سازيافزود: در کم يو
 يالجمرات ال يگفتند : "ال يم يسعود يش آهنگ هاين سربازها و پيابان را بسته بودند ، هنوز ايخ ينکه جلويا  رغم يکه شد عل يريتدب يب

 ."الجمرات

چ راه يه يعنيچادرها است  يتا باال يآهن ينرده ها ۲۰۴ابان يد: دو طرف خان کرين در خصوص علل بروز حادثه بيس سازمان حج همچنيرئ 
 . متر جا قرار گرفتند ۲۲۰ت در يهزار نفر جمع ۲۵ابان بسته شده بود و در واقع يدو طرف خ يابان وجود نداشت و از طرفين خيدر ا ياضطرار

نها ين ايب يها بود که هماهنگ يسعود يتيريمد ين اتفاق آشفتگيا لياز دال يکيگر علل فاجعه اشاره کرد و گفت: يس سازمان حج به ديرئ
د ينجا برويکرد که از ا يت ميزائران را به داخل هدا ۲۰۴ابان يخ يکه در ورود يسيرا بسته بود با پل ۲۰۴ابان يخ يکه انتها يسينبود مثاًل پل

 .با هم هماهنگ نبودند

ابان يمثل آنچه در خ ييک جت فن و پنکه هاي بود مثاًل  ۲۰۴ابان يخود خ يالت و کمبودهان فاجعه تلخ ، مشکيگر بروز ايل ديافزود: دل يو
ه هوا ير امکانات تهويار محدود بود، در مسيابان بسين خين ها در ايابان وجود نداشت. تعداد دوربين خيجوهره و سوق العرب وجود دارد ، درا

ر وجود ين مسيدر ا يکاف ين هايل نبودن دوربيرت از اتاق مراقبت و کنترل بدل، عدم نظا يخروج ير هايوجود نداشت، مسدود بودن مس
 .ط را کنترل کننديتوانستند از اتاق مراقبت شرا يها نميداشت و سعود

د، هم ندار يندارد دسترس ينکه خروجيل ايبدل ۲۰۴ابان يابان وجود نداشت، گفت: خين خيدر ا ينکه امکانات امداد رسانيبا اشاره به ا يو
د، يشو يم ۲۰۶ابان يد وارد خيدار يوقت ۲۰۴ابان يمارستان منا دارد شما از خيابان جوهره و بيبه خ يخروج ۶ابان سوق العرب فقط يخ
 .نها با مشکل مواجه بوديا يامدادرسان يهم بن بست است لذا راه ها ۲۰۶ابان يخ

وجود دارد که  ۲۰۴ابان يخ يک درمانگاه هالل احمر در انتهايتنها  :ح دادياشاره کرد و توض ۲۰۴ابان يدر خ ينبود خدمات امداد رسان به  يو
 .ندارد يدارد و امکانات ۲*۳ا دو اتاق يک يآنهم مثاًل

ن دو دستگاه يابان هست که ايخ يدر انتها يک مرکزدفاع مدنيم، يابان داشتين خيس را درايپل يس سازمان حج ادامه داد:توقف خودرويرئ
ک يابان مانند يت آمد و خيجاد کرده بود که حجم جمعيا يک گلوگاهين هم يابان را گرفتند که ايمتر عرض خ ۳به عرض خودرو هم هرکدام 

 .ف شده بود که موجب شد تا آمار جان باختگان باال روديق

م يو ن ۸م، ساعت يها را داشتدر ورود آمبوالنس  ير جديدگان اشاره کرد و گفت: تأخيبه حادثه د يگر مشکالت موجود در امدادرسانيبه د يو
گر يدادند د ين اجازه نميات امدادشان را شروع کنند همچنينها توانستند عمليظهر ا ۱۲ساعت  يصبح حادثه اتفاق افتاد ول ۹ک ربع به يتا 

 .به زائران استفاده کنند يامدادرسان يکشورها از امکانات شان برا

 .رون کردندياعالم کردند و همه را از آنجا ب يت منطقه را نظاميها موقع يحادثه سعودبعد از ظهر روز  ۵ادامه داد: البته ساعت  يو
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ر ما سوق العرب و جوهره ير ما نبود، مسيمس ۲۰۴ابان يگفت: اصال خ ۲۰۴ابان يو امداد گمشدگان در خ يدر خصوص نبودن عوامل امداد يو
ستگاه هالل احمر يا ۴ر يهم در هر مس يئت پزشکيم . هياس و کاله داشتامدادگر با لب يروين ۴۵ر سوق العرب و جوهره يبود. ما در مس

نفر  ۸۰ق مشاة که محل برگشت زائران ما بود،ين طريدر سوق العرب ، جوهره و همچن يعنيم يامداد گر داشت ۳۵داشت. در برگشت هم 
 .ر رفت و برگشت زائران مستقر شده بودنديامدادگر در مس

مردم  يز شروع به آب پرتاب کردن براين يو مراکش يالجزائر ياشاره کرد و گفت: در زمان حادثه زائران چادرها از حادثه يگريبه بخش د يو
 .از زائران شد ياريدن بسيگرفتن آب موجب صدمه د يها برا ييقايگر کشورها از جمله آفرين تجمع زائران ديکردند و هم

ر شده بود يبا چمدان بزرگ وارد مس ييقاين زائر آفرياورند همچنيلچر بيگر کشورها ويان در اجازه داده بودند زائريافزود: متاسفانه در مس يو
 .افزود ير مين مسيز بر مشکالت اينها نيکه ا

از  يليم که متأسفانه باعث شد که خيهوا را داشت يباال يان کرد: در روز حادثه گرمايط روز حادثه بيف شرايس سازمان حج در توصيرئ
 .جان دهند يستاده با تشنگيستاده باشند و در حالت ايک ساعت در آن گرما ايود زان ما حديعز

ا يژن احيدستگاه اکس ۵۰د يمارستان منا حداکثر شايب  اء وجود نداشت وياح يبرا يبه زائران امکانات کاف يافزود: در خصوص امدادرسان يو
ژن يداشتند و دستگاه اکس يو خفگ ينفس و تشنگ ينها مشکل تنگيا ن مانده بود و همهيزم يهزار مجروح رو ۶که حدود  يداشت در حال
 .شدند يزان دچار خفگياز عز يلين بحران وجود نداشت ، خيا يبرا يکه آمادگ يياء کند و از آنجاينها را احيالزم بود که ا

دادند که آمبوالنس ها دارند  يگزارش ممه شب هنوز همکاران ما يک نين وجود داشت، ساعت يت انتقال مجروحيريدر مد يافزود: آشفتگ يو
 .ازدهم آماده کننديروز  يرم ير را برايکردند که مس يکنند و تالش م يتردد م

 يدرجه بود ، جابجا کردند . زمان ۴آن  يکه دما يينرهاياز زائران را با کانت يارياجساد اشاره کرد و گفت: بس يار بد نگهداريط بسيبه شرا يو
م ، يوزارت امور خارجه به سردخانه رفت يمعاون محترم کنسول يقشقاو ير محترم بهداشت و آقايوز يدکتر هاشم ياکه بهمراه جناب آق

شده و  ين اجساد متالشيهم گذاشته بودند و ا يجسد را رو ۲۵۰ها  يليتر يه کرده بودند در برخيرا تخل يليتر ۴ يليتر ۲۴م از آن يديد
 .ت داده بودير وضعييتغ

شتر از دو يم و تحمل بيهم زده بود يگفتند ما سه عدد ماسک رو يدوستان م يح داد: بعضيسردخانه ها اشاره کرد و توض طيبه شرا يو
ک جنازه يد تا يساعته بگرد ۲۴د و با تمام وجود و با همه تعهد يان اجساد برويم حاال چه برسد که در ميط را نداشتيساعت ماندن در آن مح

 .ديدا کنيرا پ

م هزاران نفر از يرفت يکه به سردخانه ها م يدر سردخانه ها وجود نداشت زمان ييپاسخگو يبرا يکار مرجع مشخص يداد : در ابتداح يتوض يو
دا يتور زائرش را پيعکس و مان يخواست از رو يآمد و م يم که خود شخص زائر ميديد يآمدند و م يمختلف م يزائران درمانده از کشورها

 .کند

 ۷ه وقوع حادثه، در منا ستاد بحران با يه انجام شد در همان ساعات اوليفق ينده محترم وليکه با نما يبا هماهنگ گفت:  س سازمان حجيرئ
ات شده و کار را يزان وارد صحنه عمليل شد و عزيس سازمان حج تشکيت رئيفه و ساختار و احکام مشخص با مسئوليو شرح وظ يته فرعيکم
 .ت کردنديريمد
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که در عربستان بلند  ييرسا يشان فرمودند تنها صداياشاره کرد و گفت: ا ير مسئوالن حج با مقام معظم رهبريدار اخيحج به دس سازمان يرئ
 .ران بوديا ياسالم يجمهور يشد، صدا

آمدند  يائران مز يسعود يد ؟ در سردخانه هايل گرفتيدند شما چگونه اجسادتان را تحويپرس يکشورها در عربستان از ما م يافزود: برخ يو
 .ننديکردند که بتوانند سردخانه را بب يو التماس م

م يکن يح و شفاف بود و خدا را شکر ميصح يما اطالع رسان يت هايان کرد: اولويفاجعه منا اشاره و ب يس سازمان حج به روند اطالع رسانيرئ
ن نوع اطالع يبرجسته به آن اشاره کردند و فرمودند ا يها يژگياز و يکيبود که آقا به عنوان  ين شفاف صحبت کردن از جمله مسائليهم

 .جاد نشودين فاجعه منا ايا يرو يه ايد تا حاشيرا ادامه ده يرسان

ده بود که با حضور يب ديآس يکاروان ها يه انجام شد، حضور در تماميفق ينده محترم وليکه با مشورت نما يگريادامه داد : اقدامات د يو
 .ميکرد يم ييدگان دلجويبت ديبود و از بازماندگان و مص يط سختيم که شرايرفت يده ميداغد يکاروان هادار يدوستان به د

 يکارها ين حادثه، مجموعه مرکز پزشکيان کرد: در خصوص مجروحين فاجعه منا بيت مجروحيوضع يريگيس سازمان حج در خصوص پيرئ
م و يمارستان ها نداشتيدر ب يگر مجروحيکه در مدت دو هفته، د يکردند بگونه ات يريمجروح را مد ۴۰۰روز  ۵انجام دادند و ظرف  يبزرگ

م که به برکت يکن يم که با قدرت اعالم ميبود يد تنها کشوريران انتقال داده شدند و شايشتر داشتند به ايب ياز به بستريکه ن يمجروحان
 .ميت کنيريمد يم مسائل را بخوبيپرتالش و مخلص توانست يانسان يه هاين سرمايهم

ئت يکه ه ير بهداشت به عربستان اشاره داشت و گفت: زمانيوز يدکتر هاشم يدولت به سرپرست ياز سو يئتيس سازمان حج به سفر هيرئ
ال انتق يفاجعه و برا يريگيپ يبرا يک نقشه راهيل و يزان تشکين عزيها با حضور ا ين با سعوديار سنگيبه عربستان آمد، دو جلسه بس يرانيا
 .ف شدين تعرين و مجروحيت مفقودين وضعييکرها و تعيپ

ران يبه ا يسعود يکارگو يمايم، مصوب شد اجساد با هواپيها داشت ير بهداشت با سعوديکه با حضور وز يان کرد: بعد از جلسه ايب يو
انتقال جان  يکه برا يشده است در حالبرداشته  يرانيجان باختگان ا يکرهايانتقال پ يبرا يفات قانونين تمام تشريمنتقل شوند همچن

 .مجوز گرفته شود يدستگاه سعود ۶د از يباختگان با

رهبر معظم انقالب  يخين سخنان تاريدگان منا اشاره کرد و گفت: در ايمقتدارانه رهبر معظم انقالب در خصوص حادثه د يريبه موضع گ يو
 .ت کردنديحما يرانيهروند اش ۴۰۰ش از يخودشان از حقوق ب يبايانات کوبنده و زيبا ب

ها،  يل شد که از طرف سعوديدرعربستان تشک يته مشترکيک کميتًا يدگان منا گفت: نهايت حادثه ديوضع يريگيدر خصوص ادامه پ يو
االن سه  ته در شهر مکه تاين کميته شدند که ايران در جده مسئول کميا ياسالم يران سرکنسول جمهورير بهداشت و از طرف ايقائم مقام وز
 .ل داده استيجلسه تشک

را هم بدنبال دارد و  يعاتي، شاينين چنياست ، فاجعه بزرگ ا يعيشود که البته طب يهم داخل کشور م ييافزود: متأسفانه قضاوت ها يو
ت يريفرمودند علت سوء مد ان دادند وين مسائل را پايکه داشتند همه ا يشاتير با فرمايدار اخيدر د يها هم وجود دارد البته رهبر يگمانه زن

ارت و ستاد يو سازمان حج و ز يکه بعثه مقام معظم رهبر يثار بزرگيو ا يشاتشان به کار انقالبيشان در فرمايًا ايبوده است و ثان يدولت سعود
 .ن موضوع فصل الخطاب شدنديان دادند و در ايعات پايحج انجام دادند، اشاره کردند و به شا
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از فاجعه ارائه  يم و در آنجا گزارشيت مجلس رفتيون امنيسيبه کم يدار با رهبريران و پس از ديرد: بعد از بازگشت به اان کيدر ادامه ب يو
 .شد

ک يدهم که  يح کرد: بنده شهادت ميرفتند، تصر يد ميصبح کاروان ها با ۱۰ند ساعت يگو يم ينکه بعضيس سازمان حج با اشاره به ايرئ
بوده که کاروان ها اول  يشگيه همين توصيما نوشته نشده و ا يها برا ين خصوص از طرف سعوديدر ا يکلمه ا کيک ابالغ و يبرگ کاغذ، 

ها بوده که راه را بستند و زائر ما  يت سعوديريد شد اما سوء مدين موارد در جلسات تأکياد است که البته ايت زائران زيصبح نروند چون جمع
 .ميآن فاجعه تلخ و غمبار بود  أسفانه شاهدمت ينها اعتماد کرد وليس ايبه پل

 .ميکن يآن را دنبال م يزنده نگه داشته شود که انشاءاهلل راهکارها ين الملليد در مجامع بين فاجعه بايادامه داد: آقا فرمودند ا يو

مستقر  يته اطالع رسانيد، کمته همچنان مستقر باشنيکم ۷بعثه مصوب شد که آن  يزيبرنامه ر يس سازمان حج گفت: در جلسات شورايرئ
ته يکنند، از کم يو زائران گفتگو م  ون کاروانهايرکاروان ها و روحانيمد  در استان ها مستقر هستند و با يته مستند سازيزان کميهست، عز

 .ر و فعال هستنديگيز هنوز پين يته حقوقيته بهداشت و درمان و کميتفحص در عربستان حضور دارند و کم

دار با خانواده ها را در استان ها داشته يم ديکن يم يو تفقد از آنان ادامه دارد و سع ييده و دلجويداغد يداد : سر زدن به خانواده هاادامه  يو
 .ميباش

 يعال يم که شورايم و خواستير ارشاد داشتيبا وز يارت تماس و مکاتبه ايه در امور حج و زيفق ينده وليبا نما يگفت: بر اساس هماهنگ يو
ن فاجعه تلخ، يگر مسائل ايو د يل شود تا در همه مسائل از جمله مسائل حقوقيفاجعه منا با دستورالعمل مشخص تشک يريگيپ يحج برا

 .ميها را ادامه ده يريگيپ
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ارت با رد يون تومان اعالم کرده، معاون سازمان حج و زيليم 55باختگان منا را جان« هيد»مه زائران در حج، مبلغ يکه شرکت عامل بيدر حال

  .دانست« خسارت»ا يو « غرامت»ک ين مبلغ، آن را صرفا يا يبراه" يعنوان "د

ن ييون تومان تعيليم ۱۶۵ه، يير حرام با موافقت قوه قضايغ يهاک مرد مسلمان در ماهيکامل  هينرخ د ۹۴سال  يبرا سنا نوشت:يا يخبرگزار
 يهامهير بيمد يچه بهروز ناظمن حال طبق آنيشود. با ايه افزوده ميزان کل نرخ دين مبلغ، به ميک سوم ايز يحرام ن يهاشد که در ماه

ون تومان يليم ۲۵الحساب يون تومان بوده است که تاکنون عليليم ۵۵باختگان حادثه منا تا سقف ه جانيحق د»ران گفته، يمه اياشخاص ب
 «.آن پرداخت شده است

ون يليم ۵۵چهارم کاهش داده شده و کيون تومان محاسبه شود، به يليم ۲۲۰د يکه بايالحجه در حاليماه حرام ذ يه براين حساب نرخ ديبا ا
" بوده که پرداخت يارياخت"ارت، ين شرکت با سازمان حج و زينامه امهي، قرارداد بيحات ناظميبراساس توض .تومان درنظر گرفته شده است

 .ه بنابر قرارداد مذکور صورت گرفته استين مبلغ ديا

آورد که آن هم يحجاج فراهم م ينامه را برامهيران حداقِل بيمه ايارت در قرارداد با شرکت بيست: سازمان حج و زن گفته ايهمچن يناظم
ن يانجام شده اقدام کنند. ا يهايرسانق اطالعيمه از طرين حداقل بيل ايتکم ياست. پس از آن همه حجاج مختارند برا يارينامه اختمهيب

اکنون که شرکت عامِل  .کنندياقدام م يارينامه اختمهيل حق بيتکم يشود و هزاران نفر از حجاج برايرا من سال است که اجيند چنديفرا
د ياند، حمهم از آن قافله بازمانده يو البته چند نفر الحساب پرداخت کردهيه را عليون تومان از آن ديليم ۲۵اعالم کرده  يرانيمه حجاج ايب

« خسارت»ست بلکه ين« هيد»دگان منا در نظر گرفته شده، يدحادثه يلون تومان که برايم ۵۰ارت گفته ي، معاون سازمان حج و زيمحمد
 .است

ون و يليم ۱۵در طول حج فوت کرد،  يدارد که طبق آن اگر زائر يمه قرارداديح داد: سازمان حج با شرکت عامل بيسنا توضياو به خبرنگار ا
افت يون تومان خسارت دريليم ۵۵دگان منا يدن اساس حادثهيخسارت پرداخت شود که بر ا ون تومانيليم ۴۰در صورت وقوع حادثه، 

 .هين مبلغ به عنوان خسارت درنظر گرفته شده نه ديزائران، ا يارت برايمه سازمان حج و زيد کرد: در قرارداد بيتاک يمحمد .کننديم

ه" يد از لفظ "ديمه در حج که با تاکيحات شرکت عامل بين منا شده، اما توضباختگاجان يه براياگرچه معاون سازمان حج منکر طرح موضوع د
که باعث شده  يافته، موضوعيکاهش  يچهارم نرخ واقعکيه به يارت مبلغ ديسازمان حج و ز يارينامه اختمهيدهد در بياستفاده کرده نشان م

 .باخته در فاجعه منا باشندخواستار احقاق حق زائران جان دانان نسبت به آن واکنش نشان دهند وو حقوق يدادگستر يوکال يبرخ

ه سازمان يد عليدگان فاجعه منا بايدبيان و آسيکه خانواده قرباننيط موجود و با اعتقاد بر ايبه استناد به شرا يل دادگستري، وکينعمت احمد
ه خود عمل يف اولين سازمان به وظايرا ايه دهند، زيرا ارا يستارت دادخوايه سازمان حج و زيد عليارت طرح دعوا کنند، گفته است؛ بايحج و ز

 .مه نکرده استيک انسان بيه کامل ينکرده و حجاج را به اندازه د
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 در فاجعه منا يرهبر ياست هاين سييته تبيات جلسه کميح جزئيتشر
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ات رهبر انقالب در خصوص فاجعه منا يتحقق منو ياست هاين راهکارها و سييته تبين جلسه کمياول يارت، از برگزاريس سازمان حج و زيرئ
  .خبر داد

ات مقام يتحقق منو ياست هاين راهکارها و سييته تبين جلسه کمياول يدر خصوص برگزار يد اوحدي، مهندس سعمهر يخبرگزاربه گزارش 
ب يآس يامور حقوق يريگيشان بر دو موضوع پير مسئوالن حج با رهبر معظم انقالب ايدار اخيدر خصوص فاجعه منا گفت: در د يمعظم رهبر

د ين فاجعه تلخ تأکين زنده نگاهداشتن ايست و همچنياز آنها در دست ن يکه اطالع يدگان شامل جان باختگان، مجروحان و زائرانيد
 .فرمودند

ن يدر ا يم که کارگروهيمجلس داشت ييو قضا يون حقوقيسيدر کم يافزود: روز چهارشنبه هفته گذشته در خصوص فاجعه منا جلسه ا يو
کشور  يگر بخش هايارت و ديسازمان حج و ز يت هايل شده است، البته ظرفيوزارت امور خارجه تشک يت معاونت کنسوليولخصوص با مسئ

ل يبا حضور صاحبنظران تشک ين موضوع هم در بعثه مقام معظم رهبريا ين کارگروه کارشناسيار خواهد بود همچنين حوزه در اختيز در اين
ق ياز طر يا حتيق محاکم عربستان و يو چه از طر ين الملليق بين فاجعه را چه از طريا يحقوق يريگيپ يم راهکارهايشده است تا بتوان

 .ميدنبال کن ين و بصورت جدييمحافل داخل کشور تب

د يتأک دار بامسئوالن حج بر زنده نگاه داشتن فاجعه تلخ و غمبار منايدر د ينکه رهبر معظم انقالب اسالميس سازمان حج با اشاره به ايرئ
ن يرد تا ايا شکل گيدر دن يک کار کارشناسيدند و الزم است يب دين فاجعه تلخ آسيکشور جهان درا ۲۶ش از يان کرد: زائران بيداشتند، ب

 .ش از هفت هزار نفر جان باختند، فراموش نشوديفاجعه که در آن ب

در خصوص  يات مقام معظم رهبريتحقق منو ياهبرد ها برااست ها و رين راهکارها، سييته تبين جلسه کميگفت: روز گذشته اول ياوحد
در  يب مذاهب اسالميتقر يو مجمع جهان ياز وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم يندگانيفاجعه تلخ منا با حضور نما

در  يواحد يک صدايل شود و يامر تشک نيا يريگيپ يبرا يرخانه متمرکزيمات اتخاذ شده، دبيم با تصميدواريل شد که اميسازمان حج تشک
 .ن خصوص بگوش برسديا

حقوق بشر و  يعال يايساريحقوق بشر و کم ياز جمله شورا يمختلف يها يتين باره اضافه کرد: ظرفيارت در ايس سازمان حج و زيرئ
ن خانواده ها و يفا کنند همچنيم را ان خصوص نقش الزيتوانند درا يمردم نهاد در جهان وجود دارد که م يها و سازمان هات NGO نيهمچن

 .ن فاجعه تلخ داشته باشنديدر زنده نگاه داشتن ا يتوانند نقش جد يز ميان فاجعه منا نيبستگان قربان

در  يگر شاهد دگرگونينده ديم و در آيشو ين اتفاقات تلخين است که مانع تکرار چنين فاجعه تلخ ايافزود: هدف ما از زنده نگاه داشتن ا يو
م و يين نماييرا تب يکارآمد يم و راهکارهايم نباشيعربستان در حج هست يها يزيت ها و برنامه ريرياز مد يکه امروز در بعض يسنت يروشها

http://www.mehrnews.com/
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ع در حج و ينگونه فجايم تا از تکرار ايمان را به عنوان مشورت به کشور عربستان ارائه دهيها يا جمع بنديدن يو مشارکت کشورها يبا همکار
ات رهبرانقالب در خصوص فاجعه منا روز گذشته با يتحقق منو ياست هاين راهکارها و سييته تبين جلسه کمياول .شود يريعمره جلوگ يحت

 .ل شديارت تشکيو سازمان حج و ز ين بعثه مقام معظم رهبريحضور مسئول

س سازمان حج به حضور مسئوالن يص فاجعه منا رئات رهبرانقالب در خصويتحقق منو ياست هاين راهکارها و سييته تبيروز کميدر جلسه د
 يريگيدر خصوص پ يمصوبات يت مليون امنيسيان داشت: در جلسه با کمياشاره کرد و ب ياسالم يمجلس شورا يت مليون امنيسيحج در کم

ات ينار در جهت تحقق منويسم يمرتبط و برگزار يت همه دستگاه هايظرف يتوان به بررس يد که از جمله آنها ميب رسيفاجعه منا به تصو
 .رهبر معظم انقالب اشاره کرد

ن يزنده نگهداشتن ا ياد کرد و گفت: براين فاجعه تلخ يا يريگيکشور در پ يپلماسيدستگاه د ين از تالش هايس سازمان حج همچنيرئ
 .ها بهره جست NGO اد ومردم نه يو سازمان ها ياجتماع يو شبکه ها يمجاز يموجود در شبکه ها يت هايد از ظرفيحادثه با

د کرد و گفت: يشات رهبر معظم انقالب تأکيعمل به فرما يبرا ين راهکارييدار بر تعين ديز در ايارت نيمعاون سازمان حج و ز يد محمديحم
حقوق  يخودمان را به گوش نهادها يم صدايتوان يان ميقربان يمتشکل از خانواده ها ينيها و کمپ NGO، يحقوق بشر يبا کمک نهادها

ک از يندگان هر يبرگزار شد، نما ين الملل بعثه مقام معظم رهبريمعاون ب يباقر يدار که با حضور دکتر علين ديدر ا .ميا برسانيدن يبشر
 .فاجعه منا را ارائه کردند يريگيدستگاه ها اقدامات صورت گرفته در خصوص پ

ه در امور حج و يفق ينده محترم وليکه با نما يفاجعه با مذاکرات يوقحق يريگيان کرد: در خصوص پين جلسه بيا يدر جمع بند ياوحد
 يپلماسيت دستگاه ديفه و مأموريل خواهد شد و با توجه به وظيتشک ين خصوص در بعثه مقام معظم رهبريدر ا يم، کارگروهيارت داشتيز

 .وزارت خارجه خواهد بود ينسولدر خدمت معاونت ک يکارشناس يت هايظرف ين موضوع ، تماميا يکشور به عنوان متول

ن يفاجعه درا يحقوق يريگيز در حوزه پين ييت هايظرف :مجلس اشاره کرد و گفت يو قضائ يون حقوقيسين حج در کميبه حضور مسئول يو
کاروان ها استان کشور کار مصاحبه با  ۲۸ح داد: در يفاجعه در سازمان حج توض يدر خصوص روند مستند ساز ياوحد .ون وجود دارديسيکم

 .ده استيبه اتمام رس

موجود در  يت هايد از همه ظرفين راستا بايد کرد و گفت: در ايحادثه منا تأک يريگيدر پ يز از پراکنده کاريس سازمان حج بر پرهيرئ
صورت گرفته،  يها يريگيواحد و متمرکز فاجعه و پ يروند اطالع رسان ين بر لزوم ساماندهيهمچن يو .ميريمرتبط بهره بگ يدستگاه ها

 .د کرديتاک

زائر  ۳۶از مجموع  يرانيزائر ا ۳ يکرهايرا پيافته و اخيبه کشور انتقال  يرانيزائر ا ۴۰۰کر يفاجعه منا تاکنون پ يرانياز مجموع جان باختگان ا
 .شده است ييفاجعه منا شناسا يرانيا يمفقود

 يکشنبه( عازم عربستان ميفاجعه منا امروز ) يرانين و دفن شدگان ايقودت مفيوضع يريگيز در ادامه روند پيارت نيس سازمان حج و زيرئ
 .ديگردد، شرکت نما يل مين منظور تشکيفردا )دوشنبه( بد ۱۱ران و عربستان که ساعت يته مشترک اين جلسه کميشود تا در چهارم
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 :ت هالل احمريس جمعيرئ

 رنديت حج را بپذيت امنيد مسئوليها با يسعود

 ت غرامت جانباختگانيوضع

 

 
 ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۴آبان  ۱۱دوشنبه  - 2956023خبر:  ٔ  شناسه

 
گر کشورها در يرد، بر ضرورت استفاده از تجربه ديت حج را بپذين امنيتام تيد مسئولينکه عربستان بايد بر اياحمر با تاکت هالليس جمعيرئ

  .د کرديت حج تاکيريمد

در  ينيت سنگيران مامورياحمر انکه هالليحادثه منا، با اشاره به ا يبا موضوع بررس يائيرمحسن ضيد امي، دکتر سمهر يخبرگزاربه گزارش 
ران به ياحمر اهالل يروهاين مهم اشاره کرد که نيگر کشورها دارد، به ايو د يرانيبه زائران ا يمنظور ارائه خدمات درمانحج به ينه برگزاريمز

که  يرو شدند و در حالشاهدان نقل شده، با هرج و مرج روبه ين اتفاق به محل حادثه رفته و بر اساس آنچه از سويمحض اطالع از وقوع ا
کرده  يريامدادگر به محل حادثه جلوگ يروهايفقط محل حادثه را قفل کرده و از ورود ن يسعود يروهايه بودند، نيبق ير پاياز مردم ز ياريسب

 .بودند

کرد، گفت: به  يريشد از بروز آن جلوگير از قبل مشخص شده بوده که نميک تقدين حادثه يمعتقدند ا ين سئوال که برخيدر پاسخ به ا يو
ت را ين وضعياز کارها بود که ا ياد. چون مجموعهيز را به خداوند قادر نسبت دهيچد همهيتوانياست. شما نم يدارن حرف خندهيظر من ان

 .ن خواست خدا نبوده استيل بود. ايز در آن دخيت نيريرقم زد و البته سوءمد

طور ر، اما بهيرفته است، افزود: رسما؛ خين حادثه را پذيوقوع ا تيا دولت عربستان تاکنون مسئولين سئوال که آيدر واکنش به ا يائيض
رند و يت را به گردن بگين مسئوليد ايدانستد که بايم، آنها ميداشت يکه با طرف عربستان يادو جانبه يدارهايقبول کرده است. در د يررسميغ

ن حرف را يا ايچکس در دنيکه هياز اراده خداوند بوده، در حال ياتفاق ناشن ياند که اکند، اما رسما اعالم کرده يتواند از آن شانه خالينم يکس
  .کنديقبول نم

ان است، گفت: ما از آنها يا دولت عربستان آماده پرداخت غرامت به خانواده قربانيت، آين مسئوليرفتن اين سئوال که با پذيدر پاسخ به ا يو
 يل، طرف عربستانينطور. در رابطه با اتفاق سقوط جرثقيز هميکه در مسجدالحرام افتاد ن ياتفاق اول يم، براياافت غرامت شدهيخواستار در

 يستم آنها غرامتيند خواست خدا بوده و من مطمئن نيگويرفتند و اعالم پرداخت غرامت کردند، اما درباره حادثه منا آنها ميت را پذيمسئول
 .اندباره اعالم نکردهنيدر ا يزير. آنها هنوز رسما چيا خيخواهند پرداخت 
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که همچنان مفقود هستند دانست، اظهارداشت:  يز زائرانيشدن صدها نفر و ند مسئول کشتهيرا با ين سئوال که چه کسيدر پاسخ به ا يائيض
 يالمللنيرت، بها که به صون دستورالعمليا وجود دارد. بر اساس ايمانند حج، در سراسر دن يت تجمعات بزرگيريمد يبرا ياديز يراهکارها

از هر  ين دولت سعوديشود؛ بنابراياست، مسئول و پاسخگو محسوب م ييهان مراسميکه برگزارکننده چن يا دولتيرفته شده، سازمان يپذ
در کند، در قبال تک تک آنها مسئول است و لذا يزا صادر ميگر کشورها ويورود شهروندان د يکه برا ين اتفاقات است. دولتيلحاظ مسئول ا

 .د پاسخگو باشديط دولت عربستان باين شرايا

ن ياز بروز ا يريجلوگ يبرا ييهاحلم، گفت: راهينباش ين حوادثيگر شاهد وقوع چنيد انجام شود تا ديبا ينکه چه اقداماتيدر خصوص ا يو
 ۱۰ده من دولت عربستان در يرد. به عقيگافزار صورت بافزار و سخترساخت، نرميدر بحث ز يارات گستردهييد تغيها وجود دارد. بايتراژد

مسلمان،  يافزار و استفاده از تجربه کشورهات، نرميرينه مديها انجام داده، اما آنها در زمرساختيتوسعه ز يبرا يادير اقدامات زيسال اخ
 .کنند يريحوادث جلوگ يتوانستند از بروز برخيکه م ياند در حالداشته يفيعملکرد ضع

ون يات حاکمه فدراسيران عضو هيز مانند اياحمر عربستان نهالل :ران و عربستان، افزوديان هالل احمر ايم يتباط با هماهنگدر ار يائيض
احمر عربستان ت هالليس جمعيم. من تالش کردم با رئينينشيز ميک ميون دور ين فدراسياست، ما در ا  احمرب سرخ و هالليصل يالمللنيب

جه يم، در نتيم با آنها ارتباط برقرار کنيشدند؛ مترجم ندارند؛ ما هم نتوانست يروز حادثه پاسخ ندادند و مدع يا آنها فرداتماس برقرار کنم، ام
م، اما متاسفانه پاسخ ين حادثه هستيدر ا يرسانو خدمت يم آماده همکاريسرخ تماس گرفته و اعالم کردبيصل يالمللنيته بيرکل کميبا دب
     .ميافت نکرديدر ياکنندهقانع

 يروهايپزشک، پرستار، ن ۵۰۰ران در حج شامل ياحمر ام مامور هالليز، اظهارداشت: تيران نيهالل احمر ا يامداد يهادرباره حجم کمک يو
ن حادثه، ارتباط يا وقوع يم، اما در ابتدايک درمانگاه در منا داشتيمارستان در مکه و يک بيم. يره بود و ما آماده کمک به آنها بوديو غ يامداد

 .ميدگان منا در جده به عربستان اعزام کرديدکمک به حادثه يپزشک و پرستار برا ۳۰۰نه ين زميمناسب نبود. در ا يما با طرف سعود

مسئله ، يرانيدگان ايدن و مجروحان حادثه منا، گفت: در مورد حادثهيشدگان، مفقود تعداد کشته يت هالل احمر درباره آمارهايس جمعيرئ
ر کشورها، يست. بر اساس آمار سايدر دست ن يقيگر کشورها آمار دقيت آنها، اما در مورد ديشدگان و هم هومشخص است، هم تعداد کشته

 ۲ن يشدگان باعالم کردند تعداد کشته يو رسانه خارج ين حادثه، چند خبرگزاريشدگان هزاران نفر است. چند هفته پس از وقوع اآمار کشته
 يها داده روکه عربستان از کشته يدارد؛ آمار ياريدولت عربستان اختالف بس ياعالم شده از سو ين رقم با آمار رسميهزار نفر است که ا ۳تا 

  .است يرواقعينفر ثابت مانده که به نظر غ ۶۰۰

ت بعد مجبور به حذف گزارش خود ت خود منتشر کرد و چند ساعيسا وب ينفر را رو ۴۱۳۷در خصوص آمار وزارت بهداشت عربستان که  يو
ست، چون آنها آمار را رسما يگر کشورها در دست نيشدگان د از کشته يقينفر است، اما آمار دق ۴۶۵منا  يرانيباختگان اشد، افزود: شمار جان

اند. البته ن فاجعه کشته شدهيا هزار نفر در ۴ش از يمنا، ب يهان سردخانهياند. بر اساس مشاهدات خودم از صحنه حادثه و همچناعالم نکرده
 DNA شيز به کشور منتقل شده تا با انجام آزماينفر ن ۲۹کر ياند و پنشده ييز همچنان مفقود هستند که شناساين يرانيزائر ا ۶۵حدود 

 .ستنشده ا يين تعداد با احتساب افراد، مفقود و شناسايابد و اييش نميشدگان افزات آنها مشخص شود. آمار کشتهيهو

ن يته بيت مشترک داشته است، گفت: بله، چون کميب سرخ ماموريران در فاجعه منا با صليا هالل احمر اين سئوال که آيدر پاسخ به ا يائيض
دوست هستند و امدادرسان و انسان يهاشود، آنها سازمانيک جنبش محسوب مي، يمل يهاتيا و در مجموع جمعيب سرخ در دنيصل يالملل

مردم نهاد  يهاگر سازمانيب سرخ و ديصل يالمللنيته بيگر دارند. پس از فاجعه منا با کميکديبا  يمشترک يهايوع حوادث، همکاربسته به ن
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ن ين ايافتن مفقودي يران برايا يرا از سو ياته پروندهيکردند. کم يت بودند و با ما ابراز همدرديان وضعيز در جريم، آنها نيدر تماس بود
   .کنند يريگيل داد، چون رابطه آنها با عربستان خوب است، قول دادند تا موضوع را پيحادثه تشک

دا يب سرخ در آنجا حضور پيا صليهالل احمر  يهاتياست و جمع يطين شراي، مسئول چنيادامه داد: چون در عربستان وزارت دفاع مدن يو
وجود داشت که با  يرو بعد از وقوع حادثه مشکالتياعزام پزشک و ن يالبته براران هنوز در عربستان مستقر است. يکنند، اما هالل احمر اينم

از بود يوجود نداشت و ن يران و عربستان ارتباطيان ايسطوح م يم. در برخيين مشکالت فائق آيم بر ايدشوار توانست يندهايفرآ يعبور از برخ
 يدر مکه است و همواه برا يامداد يروهاين نيتراز آماده يکيران يا دانستند هالل احمرين سطح ارتباط برقرار شود. آنها ميکه در ا

ران با مشاوره و کمک، يز هالل احمر ايکردند و بعد از حادثه نيگر کشورها استفاده ميران و ديا يبه زائران از خدمات کادر درمان يامدادرسان
 .ميارج شدان کار از عربستان خيداشت و در نهات پس از پا يرساندر خدمت يسع

سفر به عربستان انتخاب  يران که برايمقامات ا يح داد: برخيسفر به عربستان، توض يبرا يرانيمقامات ا يزايدر خصوص بحث صدور و يائيض
دا يسفر پر بهداشت، اجازه يوز ير ارشاد بود، اما من به همراه دکتر هاشميرو شدند که نمونه آن وززا با مشکل روبهيافت ويدر يشده بودند، برا

ن درخواست يم که عربستان با ايشد ياز متخصصان و پزشکان به منظور کمک رسان يتعداد يزا برايم. بعد از آن خواستار صدور ويکرد
 .مخالفت کرد

 ۵۰ش از ياتفاقات موضوع منا، مسئله جهان اسالم است. با گذشت ب :از تکرار حادثه منا، گفت يريمناسک حج و جلوگ يبا اشاره به برگزار يو
حج و عبادت خدا جمع  يست که برايند نيمسلمانان خوشا ين برايست. اين قابل قبول نيم و ايان حادثه بودهيحج شاهد چند يسال برگزار

زبان ين موضوع کامال به کشور مياز ا يبود. بخش يد به دنبال راه حليمجروح شوند. پس با يا حتيشوند، اما جان خود را از دست بدهند 
 يبرا ينيت سنگيدانند؛ پس مسئوليزبان ميهمان خداوند و خود را مينامند و مردم را ميم يشود. آنها خود را نگهبان مسجدالنبيم مربوط

توانند به يگر کشورها استفاده کند، آنها ميد از تجربه ديروند. عربستان بايعبادت و حج به آنجا م يدارند که برا يمحافظت از جان زائران
ت خود داشته باشد. يريرساختار و مديو توسعه را در ز يرد و بازنگريت حج را بپذين امنيت تاميد مسئوليا کمک کنند. عربستان باهيسعود

 .مين جان زائران خود استفاده کنين به منظور تاميم و از اصول و راهکارها و قوانين جان مردم کشورمان باشيد به فکر تاميبا

با  يمتقابل يهايتواند همکارينه انجام دهد، گفت: هالل احمر مين زميتواند در ايم يال که هالل احمر چه کارن سئويدر پاسخ به ا يائيض
ه، نحوه ياول يهام، آموزش کمکيبده يکه قصد سفر به حج را دارند آموزش همگان يم به زائرانيتوانين ميداشته باشد. همچن يطرف سعود
ن مهم يم و ايها داشته باشران کاروانيمد يبرا ييهان آموزشيط دشوار و ازدحام و همچنيواجهه با شرام يت، چگونگيپرجمع يهاحضور مکان

 .که قصد حضور در مناسک حج را، صادق است ييهاگر افراد، مقامات و گروهيد يالبته برا

است  يالمللنيو ب يدو وجهه مل يران دارايل احمر اا اشاره کرد و گفت: هاليران در دنيت هالل احمر ايگاه جمعين گفتگو به جايان ايدر پا يو
نه نه فقط در زمان وقوع ين زميشود و در ايده ميما د يالمللنيچهره ب ينند، اما در عرصه جهانيبيما را م يکه البته مردم فقط چهره داخل

 ۲۳ران در ياحمر ام. هالليدار يجهان يهار صحنهد يحضور فعال يجهان يهاو برنامه يسالمت عموم ي، بلکه در اجرايط بحرانيا و شرايبال
نه و ين زميکنند و در ايا دارد که به مردم خدمات ارائه ميکا و آسيقا، آمريآفر يهامختلف و قاره يک در کشورهاينيکل ۳۰کشور فعال بوده و 

 .شهره است ين خدماتيران به ارائه چنيها، هالل احمر انهياز زم ياريبس
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ون يزيمختلف تلو يهاپخش از شبکه يبرا يارت رسانه مليحج و ز ين فاجعه از سوير منتشر نشده از ايسه مستند درباره حادثه منا و تصاو
  .آماده شد

منتشر نشده در رابطه با فاجعه  يريما ضمن اعالم خبر پخش سه مستند با تصاويارت صدا و سيس ستاد حج و زيي، رمهر يخبرگزاربه گزارش 
ارت يحج و ز ياست که به مناسبت چهلم فاجعه منا از سو ينام سه مستند« يک روز طوالني»و « طانيسد ش»، «ک ماجرايت يروا»منا گفت: 

منتشر نشده از حادثه  يرين سه مستند تصاوياست. در ا يو برون مرز يمختلف رسانه مل يهاد شده و آماده پخش از شبکهيما توليصدا و س
 کردند استفاده شده است.يتور حادثه را مشاهده مياز مان يان سعودکه مأمور ير مربوط به زمانياز جمله تصاو

که باعث کشته  ياات فاجعهيها در بازتاب واقعن رسانهيا يهايگفت: کوتاه يو غرب يسعود يهادرباره حادثه منا و عملکرد رسانه يگروس
 رقابل انکار است.يشد کامال مشهود و غ يهزار حاج ۸شدن حدود 

ن در يها منتشر نشد، ان رسانهيا يک خبر از سوي يوابسته به آن افزود: روز حادثه حت يهاو رسانه يأسف از عملکرد دولت سعودبا ابراز ت يو
ت يت در همان وضعيرنج بردند تا در نها يهوا و تشنگ يها از گرمهم افتاده و ساعت يان حاضر در حادثه بر روياست که آن زمان حاج يحال

 روردگارشان رفتند.پ ياسفناک به لقا

 يکه ادعا ييهادانست و گفت: رسانه ين و مکتبييرا خالف هر گونه آ يو سعود يغرب يهاما سکوت رسانهيارت صدا و سيس ستاد حج و زيير
را در  يهزار حاج ۸دانند کشته شدن مظلومانه يدوش خود م يبر رو يق را رسالتيهستند که بازتاب حقا يت از حقوق بشر دارند و مدعيحما

 کردند. يها و قصور دولت سعوديدر پنهان کردن کوتاه يسپرده و سع يخود به فراموش يکوت خبريبا

ن يز ايمسلمان ن يکشورها ين بر همگان ثابت شد و تماميفين شرياداره حرم يآل سعود برا يتيکفاين حادثه بيادامه داد: در ا يگروس
ک از کشورها به يچ يان هين ميمناسک بزرگ حج از دست آل سعود خارج شود اما در ا تيريد مديدرک کردند که با يموضوع را به خوب

 ان را بلند کرد.يران بود که پرچم داد مظلومانه حاجينکردند و تنها ا ين باره صحبتيمختلف در ا يليدال

ف واقعه توسط آنان را يتحر يند و جلورا درهم بشک يو سعود يغرب يرسانه ها يتوانست امپراتور يد کرد: خوشبختانه رسانه مليتأک يو
 يز و برايار تأمل برانگين اتفاق بسيالملل در رابطه با انيو سازمان ب يمانند کنفرانس اسالم ين الملليز سکوت مجامع بيرد، پس از آن نيبگ

 رقابل هضم است.يبه خصوص مسلمانان غ ين الملليجوامع ب

که « ک ماجرايت يروا»، «يک روز طوالني»، «طانيسد ش»ه در حادثه منا گفت: سه مستند ان کشته شدياد حاجيدرباره بزرگداشت  يگروس
ر پرس و العالم ينظ يو برون مرز يمختلف رسانه مل يهاپخش از شبکه يدشده و برايما از فاجعه منا است توليارت صدا و سيد حج و زيتول

تور حادثه را ياز مان يکه مأموران سعوديمربوط به زمان يريدثه از جمله تصاومنتشر نشده از روز حا يرين سه مستند تصاويآماده است. در ا
 کردند، به کار رفته است.يمشاهده م
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 :ربيس سازمان حج و زيارت خبر داد

 فاجعه منا در ايران يدبيرخانه متمركز پيگير ياندازراه
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  .فاجعه منا در ايران خبر داد يدبيرخانه متمركز پيگير ياندازربيس سازمان حج و زيارت از راه

گذشته اولين جلسه كميته تبيين راهكارها، سياست ها و راهبرد ها براي تحقق منويات  د اوحدي گفت: روزي، سعمهر يخبرگزاربه گزارش 
مقام معظم رهبري در خصوص فاجعه تلخ منا با حضور نمايندگاني از وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و مجمع جهاني 

تصميمات اتخاذ شده، دبيرخانه متمركزي براي پيگيري اين امر تشكيل  تقريب مذاهب اسالمي در سازمان حج تشكيل شد كه اميدواريم با
 .شود و يك صداي واحدي در اين خصوص بگوش برسد

ربيس سازمان حج و زيارت از برگزاري اولين جلسه كميته تبيين راهكارها و سياست هاي تحقق منويات رهبرانقالب در خصوص فاجعه منا 
 .ين راهكارها و سياست هاي تحقق منويات رهبرانقالب در خصوص فاجعه منا تشكيل جلسه دادكميته تبي :خبر داد و اظهار داشت

 

مهندس سعيد اوحدي در خصوص برگزاري اولين جلسه كميته تبيين راهكارها و سياست هاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص 
يشان بر دو موضوع پيگيري امور حقوقي آسيب ديدگان شامل جان فاجعه منا گفت: در ديدار اخير مسؤوالن حج با رهبر معظم انقالب ا

 .باختگان، مجروحان و زائراني كه اطالعي از آنها در دست نيست و همچنين زنده نگاهداشتن اين فاجعه تلخ تأكيد فرمودند

 

داشتيم كه كارگروهي در اين  وي افزود: روز چهارشنبه هفته گذشته در خصوص فاجعه منا جلسه اي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس
خصوص با مسئوليت معاونت كنسولي وزارت امور خارجه تشكيل شده است، البته ظرفيت هاي سازمان حج و زيارت و ديگر بخش هاي كشور 

ن تشكيل نيز در اين حوزه در اختيار خواهد بود همچنين كارگروه كارشناسي اين موضوع هم در بعثه مقام معظم رهبري با حضور صاحبنظرا
شده است تا بتوانيم راهكارهاي پيگيري حقوقي اين فاجعه را چه از طريق بين المللي و چه از طريق محاكم عربستان و يا حتي از طريق 

 .محافل داخل كشور تبيين و بصورت جدي دنبال كنيم

زنده نگاه داشتن فاجعه تلخ و غمبار منا تأكيد  ربيس سازمان حج با اشاره به اينكه رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار بامسؤوالن حج بر
كشور جهان دراين فاجعه تلخ آسيب ديدند و الزم است يك كار كارشناسي در دنيا شكل گيرد تا اين  ۲۶داشتند، بيان كرد: زائران بيش از 

 .فاجعه كه در آن بيش از هفت هزار نفر جان باختند، فراموش نشود

 

جلسه كميته تبيين راهكارها ، سياست ها و راهبرد ها براي تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص اوحدي گفت: روز گذشته اولين 
فاجعه تلخ منا با حضور نمايندگاني از وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي در 

اذ شده، دبيرخانه متمركزي براي پيگيري اين امر تشكيل شود و يك صداي واحدي در سازمان حج تشكيل شد كه اميدواريم با تصميمات اتخ
 .اين خصوص بگوش برسد

http://www.mehrnews.com/


 فصل اول             
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 اخبار خبرگزاری مهر   473

 

 

ربيس سازمان حج و زيارت در اين باره اضافه كرد: ظرفيتي هاي مختلفي از جمله شوراي حقوق بشر و كميسارياي عالي حقوق بشر و 
وجود دارد كه مي توانند دراين خصوص نقش الزم را ايفا كنند همچنين خانواده ها و ها و سازمان هاتي مردم نهاد در جهان  NGO همچنين

 .بستگان قربانيان فاجعه منا نيز مي توانند نقش جدي در زنده نگاه داشتن اين فاجعه تلخ داشته باشند

لخي شويم و در آينده ديگر شاهد دگرگوني در وي افزود: هدف ما از زنده نگاه داشتن اين فاجعه تلخ اين است كه مانع تكرار چنين اتفاقات ت
روشهاي سنتي كه امروز در بعضي از مديريت ها و برنامه ريزي هاي عربستان در حج هستيم نباشيم و راهكارهاي كارآمدي را تبيين نماييم و 

يم تا از تكرار اينگونه فجايع در حج و با همكاري و مشاركت كشورهاي دنيا جمع بندي هايمان را به عنوان مشورت به كشور عربستان ارائه ده
 .حتي عمره جلوگيري شود

اولين جلسه كميته تبيين راهكارها و سياست هاي تحقق منويات رهبرانقالب در خصوص فاجعه منا روز گذشته با حضور مسؤوالن بعثه مقام 
سياست هاي تحقق منويات رهبرانقالب در خصوص  در جلسه ديروز كميته تبيين راهكارها و.معظم رهبري و سازمان حج و زيارت تشكيل شد

فاجعه منا ربيس سازمان حج به حضور مسؤوالن حج در كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي اشاره كرد و بيان داشت: در جلسه با 
ظرفيت همه دستگاه هاي  كميسيون امنيت ملي مصوباتي در خصوص پيگيري فاجعه منا به تصويب رسيد كه از جمله آنها مي توان به بررسي

يس سازمان حج همچنين از تالش هاي دستگاه ديپلماسي ير.مرتبط و برگزاري سمينار در جهت تحقق منويات رهبر معظم انقالب اشاره كرد
و شبكه كشور در پيگيري اين فاجعه تلخ ياد كرد و گفت: براي زنده نگهداشتن اين حادثه بايد از ظرفيت هاي موجود در شبكه هاي مجازي 

 .ها بهره جست NGO هاي اجتماعي و سازمان هاي مردم نهاد و

حميد محمدي معاون سازمان حج و زيارت نيز در اين ديدار بر تعيين راهكاري براي عمل به فرمايشات رهبر معظم انقالب تأكيد كرد و گفت: 
مي توانيم صداي خودمان را به گوش نهادهاي حقوق  ها و كمپيني متشكل از خانواده هاي قربانيان NGOبا كمك نهادهاي حقوق بشري، 

 .بشري دنيا برسانيم

در اين ديدار كه با حضور دكتر علي باقري معاون بين الملل بعثه مقام معظم رهبري برگزار شد، نمايندگان هر يك از دستگاه ها اقدامات 
 .صورت گرفته در خصوص پيگيري فاجعه منا را ارائه كردند

دي اين جلسه بيان كرد: در خصوص پيگيري حقوقي فاجعه با مذاكراتي كه با نماينده محترم ولي فقيه در امور حج و اوحدي در جمع بن
زيارت داشتيم، كارگروهي در اين خصوص در بعثه مقام معظم رهبري تشكيل خواهد شد و با توجه به وظيفه و مأموريت دستگاه ديپلماسي 

وي به حضور .امي ظرفيت هاي كارشناسي در خدمت معاونت كنسولي وزارت خارجه خواهد بودكشور به عنوان متولي اين موضوع ، تم
ظرفيت هايي نيز در حوزه پيگيري حقوقي فاجعه دراين كميسيون  :مسؤوالن حج در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اشاره كرد و گفت

 .وجود دارد

 .استان كشور كار مصاحبه با كاروان ها به اتمام رسيده است ۲۸اد: در وي در خصوص روند مستند سازي فاجعه در سازمان حج توضيح د

ه ربيس سازمان حج بر پرهيز از پراكنده كاري در پيگيري حادثه منا تأكيد كرد و گفت: در اين راستا بايد از همه ظرفيت هاي موجود دردستگا
اطالع رساني واحد و متمركز فاجعه و پيگيري هاي صورت گرفته،  وي همچنين در سخنانش بر لزوم ساماندهي روند .هاي مرتبط بهره بگيريم

 ۳زائر ايراني به كشور انتقال يافته و اخيرا پيكرهاي  ۴۰۰شايان ذكر است از مجموع جان باختگان ايراني فاجعه منا تاكنون پيكر  .تأكيد كرد
 .زائر مفقودي ايراني فاجعه منا شناسايي شده است ۳۶زائر ايراني از مجموع 
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 ارت عنوان کرد؛يس سازمان حج و زيرئ

 فاجعه منا يرانيزائر ا ۲۸سرنوشت نامعلوم 

 DNA يش هايادامه آزما

 

 ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۴آبان  ۱۲شنبه سه - 2956873خبر:  ٔ  شناسه
 
  .ميندار يفاجعه منا اطالع يرانيزائر ا ۲۸ارت گفت: هنوز از سرنوشت يس سازمان حج و زيرئ

نشست  يشد، محور اصل که از بستگان جان باختگان منا گرفته يان ا يشات ديافزود: با توجه به آزما يد اوحدي، سعمهر يخبرگزاربه گزارش 
 .ار عربستان استيبود که در اخت يش ها با اطالعاتين آزمايق ايامروز ما تطب

 .ميکن يت مفقودان فاجعه منا را روشن ميشات، وضعين آزمايق ايجه تطبيافزود: بر اساس نت يو

ق مشخص نشد حتمًا ين طرياز ا يدادت تعيشات مشخص شود، اگر هوين آزمايق ايجه تطبيک هفته نتيگفت: قرار شد در مدت  ياوحد
 .شود ياقدام م يان ا يشات ديزان به عربستان و ادامه آزماين عزيک اينسبت به اعزام بستگان درجه 

ش وارد سردخانه مکه کرده يکرها را هفته پياز پ يداشت، افزود: تعداد يران روز پرکاريق و تفحص ايئت تحقينکه امروز هم هيان ايبا ب يو
م به يبتوان يان ا يق ديم با تطبيدواريست که امين ييک و چهره ها، قابل شناسايزيرات کامل فييکر به علت تغيپ ۶۸ن تعداد ياز ا بودند که

 .ميبرس يجينتا

ر ق اثيار مجموعه تفحص ما قرار گرفت و با تطبيو عربستان در اختيکه از آرش يريتصاو يق برخيارت گفت: امروز از طريس سازمان حج و زيرئ
 .آنها دفن شده است يکرهايهم جزو جان باختگان فاجعه منا بودند که پ يرانيزان مفقود ايتن از عز ۵انگشت مشخص شد 

زان را اعالم و به خانواده ين عزيا يران در جده قرار گرفت و اساميا يارت و کنسولگريار سازمان حج و زيافزود: مستندات کامل در اخت ياوحد
 .ميکرد يآنها اطالع رسان يها

 .ميزان زائر ندارينفر از عز ۲۸از  ين لحظه همچنان اطالعين تا اينفر مشخص شد بنابرا ۳۳نفر از آن  ۵ت يگفت: تا کنون وضع يو
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 لحظه نيا تا جمرات حادثه يفوت زائران ستيل

 

 20:30 1394 مهر 02 خيتار

 اثر در که افتاد اتفاق جمرات در که قربان ديع روز در( پنجشنبه)امروز صبح ناگوار حادثه در: کرد اعالم يا هياطالع يط ارتيز و حج سازمان

 که دادند دست از را خود جان حادثه نيا در يرانيا زائران از نفر 43 تعداد متأسفانه باختند جان و مجروح مختلف يکشورها از نفر صدها آن

 .گردد يم اعالم شرح نيبد آنان ياسام
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 انيقربان نيب يرانيا حجاج وجود احتمال م؛يندار منا حادثه تلفات از يقيدق آمار

 

  16:16 1394 مهر 02 خيتار

 اما نشده نييتع هنوز انيقربان تيهو: گفت ميندار عربستان در رياخ حادثه تلفات زانيم از يقيدق آمار نکهيا انيب با ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .دارد وجود باشند آنها نيب هم يرانيا حجاج نکهيا احتمال

 تعداد از يقطع آمار هنوز: داشت اظهار منا در رياخ حادثه درباره ياوحد ديسع ارت؛يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 .ميندار ريخ اي هستند هم يرانيا زائرات ايآ نکهيا بر يمبن آنها تيهو و شدگانکشته

 يکشورها زائران تيجمع موج نيا در و شد جاديا ديشد ازدحام نقطه دو در جمرات يرم ريمس در: گفت حادثه نيا وقوع حيتشر در يو

 .شدند مجروح و کشته زائران از ييباال تعداد و افتادند پا و دست ريز مختلف

 هم يرانيا حجاج نکهيا احتمال اما ميندار يقطع آمار هنوز اما دارد وجود ظاهرا شدهکشته کشورها همه از: افزود ارتيز و حج سازمان سيرئ

  .دارد وجود باشند، شدکانکشته نيب

 .کرد ميخواه يرسان اطالع را حادثه نيا از کاملتر اطالعات يبزود: کرد اعالم يو
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 است منا حادثه قربانيان و هاخانواده با قلبم: جمهوررئيس

 

  11:36 1394 مهر 03 خيتار

 كمك آماده دولت. است منا حادثه قربانيان و هاخانواده با قلبم. كنم شركت متحد ملل عمومي مجمع در تا آمدم فرود نيويورك در تازه»

 «.است

 در است، ايران جمهوررئيس «روحاني حسن» دكتر به منتسب كه توئيتري صفحه يك در ، ارتيز و حج سازمان رساني اطالع پايگاه گزارش به

 .است آمده مطالبي منا صحراي دلخراش فاجعه و نيويورك به وي رسيدن خصوص

 حادثه قربانيان و هاخانواده با قلبم. كنم شركت متحد ملل عمومي مجمع در تا آمدم فرود نيويورك در تازه: »است آمده توئيتري پست اين در

 «.است كمك آماده دولت. است منا

 كشته نفر صدها و شد آفرين حادثه منطقه اين در حجاج گسترده حضور منا سرزمين در حج مراسم برگزاري جريان در( ديروز) پنجشنبه روز

 .شدند زخمي و
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 بپذيرد آمده پيش تلخ يحادثه در را خود سنگين مسئوليت است موظف سعودي دولت

 

  11:37 1394 مهر 03 خيتار

 مسئوليت است موظف سعودي دولت: فرمودند الحرام اهللبيت حجاج از جمعي شدن كشته و منا بار مصيبت فاجعه پي در انقالب رهبرمعظم

 .بپذيرد آمده پيش تلخ يحادثه در را خود سنگين

 كه منا در امروز بار مصيبت فاجعه درپي اسالمي انقالب رهبر ايخامنه اهللآيت حضرت ، ارتيز و حج سازمان رساني اطالع پايگاه گزارش به

 و اندوهبار حادثه اين ديدگان مصيبت با همدردي ابراز ضمن پيامي صدور با دادند دست از را خود جان الهي ميهمانان از كثيري جمع آن در

 ي قاعده و لوازم به و پذيرفته تلخ حادثه اين در را خود سنگين مسئوليت است موظف سعودي دولت: كردند تأكيد آنان بازماندگان به تسليت

 .كند عمل انصاف و حق

 نظر از نبايد نيز است بوده فاجعه اين عامل كه اي ناشايسته اقدامات و غلط مديريت: افزودند كشور در عمومي عزاي روز سه اعالم ضمن ايشان

 .بماند دور

 .است زير شرح به اسالمي انقالب معظم رهبر پيام متن

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 راجعون اليه انا و هلل انا

 باختند، جان گوناگون، كشورهاي از اهللالي مهاجر مومناِن و الرحمان ضيوف از كثيري جمع آن در كه منا در امروز بار مصيبت يفاجعه

 عزيزان انتظار در مشتاقانه كه خانواده دهها نيز ما عزيز ميهن در. است كرده عزا را آنان عيد و آورده پديد اسالم جهان در بزرگ اندوهي

 روح به را اندوهبار حادثه اين ديدگان،مصيبت با همدردي و غم از سرشار قلبي با اينجانب. اندنشسته آنان عزاي به اكنون بودند، خود گزارحج

 اصلي عزايصاحب كه( فداه اروحنا) الزمانصاحب حضرت االعظم اهلل ولي مقدس ساحت به و( آله و عليه اهلل صلي) اعظم رسول حضرت مطهر

 و غفور خداوند يخاصه رحمت و كنممي عرض تسليت عزيز ايران در ويژه به اسالم جهان سراسر در عزاداران و بازماندگان همه به و است،

 :شوممي يادآور و نمايممي مسألت عطوفتش درگاه از را مجروحان و ديدگانآسيب عاجل شفاي و گراميش ميهمانان اين براي را شكور و رحيم

 و كشور به اعزام و مجروحان معالجه و باختگانجان شناسايي در خود فرسايطاقت تالش حج سازمان و اينجانب نمايندگي مسئوالن .۱

 .كنند كمك آنان به دارند توانايي كه كساني همه و دهند ادامه همچنان بودند مشغول بدان امروز سراسر كه را سريع خبررساني

 .رسانند انجام به را اسالمي برادري حق و دهند تعميم نيز كشورها ديگر حجاج به را ممكن كمك گونه هر .۲
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. كند عمل انصاف و حق يقاعده به آن لوازم به و پذيرفته تلخ يحادثه اين در را خود سنگين مسئوليت است موظف سعودي دولت .۳

 .بماند دور نظر از نبايد بوده فاجعه اين عامل كه ناشايسته اقدامات و غلط مديريت

 فقد الموت يدركه ثم رسوله و اهلل الي مهاجرا بيته من يخرج من و: »كه اندقرآن نوراني كالم اين مشمول انشااهلل حادثه اين باختگانجان .۴

 حال در و مشعر و عرفات پربركت ساعات از پس و سعي و طواف از پس آنان. است بزرگي تسالي بازماندگان، براي اين «اهلل علي اجره وقع

 عزاي روز سه عزاداران، به دوباره تسليت با اينجانب. احديتند ويژه رحمت و لطف مورد انشااهلل و اند،شتافته معبود ديدار به حج مناسك انجام

 .ميكنم اعالم كشور در عمومي

 

 الصالحين اهلل عباد علي والسالم

 ايخامنه علي سيد

 چهار و نود و سيصد و يكهزار مهر دوم
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 جمرات در قربان ديع حادثه يها يفوت ستيل نيآخر

  01:08 1394 مهر 03 خيتار

 :شد اعالم ليذ شرح به جمرات در قربان ديع حادثه يها يفوت ستيل نيآخر
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 منا حادثه باختگان جان يها کاروان با حج سازمان سيرئ داريد

 

  11:41 1394 مهر 04 خيتار

 .کرد ييدلجو آنان از و داريد جمرات حادثه باختگان جان يها کاروان با( جمعه)گذشته روز حج سازمان سيرئ

 

 

 منا دهيد حادثه يها خانواده به ارتيز و حج سازمان يعموم روابط تيتسل اميپ

 13:08 1394 مهر 04 خيتار

 

 :گفت تيتسل را منا فاجعه بتيمص يا هياطالع يط ارتيز و حج سازمان يعموم روابط

 و عربستان يتيامن و يياجرا مسئوالن يتيکفا يب اثر بر احرام لباس در و منا فاجعه در الحرام اهلل تيب حجاج از يجمع يملکوت دنيکش پر

 .نشاند مسلمانان روح و قلب بر را جانکاه ياندوه الرحمان، وفيض به يخدمتگزار فيوظا انجام در يکوتاه

 ياله رضوان و درجات علو و مييگو يم تيتسل عزادار يها خانواده و يرهبر معظم مقام و( عج) عصر امام محضر را کرده سفر زانيعز فقدان

 .بود خواهند ياخرو نعمت قيغر و کربالمحشور دانيشه سرور با حادثه انيقربان قطعًا. ميخواستار آنان يبرا

 .بود خواهد کاران اهمال يشانيپ بر يناپاک لکه و بوده آن مسببان و عامالن يبرا ييآبرو يب و افتضاح هيما حادثه نيا

 .ميينما يم آرزو عاجل يبهبود و سالمت حادثه نيا دگانيد بيآس هيکل يبرا خاتمه در
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 جمعه روز 20 ساعت تا جمرات حادثه نيمجروح ستيل

 

  02:00 1394 مهر 04 خيتار

 : شد اعالم شرح نيبد مهرماه سوم جمعه روز 20 ساعت تا جمرات حادثه نيمجروح ستيل
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 مهرماه چهارم شنبه روز صبح 10 ساعت تا جمرات حادثه نيمجروح ستيل

 

  16:05 1394 مهر 04 خيتار

 :گردد يم اعالم شرح نيبد مهرماه چهارم شنبه روز صبح 10 ساعت تا جمرات حادثه نيمجروح ستيل

  .گشت بازخواهند خود يها کاروان به يبزود و بوده درمان تحت نيمجروح شود يم ادآوري
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 مهرماه چهارم شنبه روز صبح 10 تا جمرات حادثه نيمفقود ستيل

 

  16:23 1394 مهر 04 خيتار

 :شود يم اعالم شرح نيبد  مهرماه چهارم شنبه روز صبح 10 تا جمرات حادثه نيمفقود ستيل
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 اند شده مفقود آنها رانيمد که ييها کاروان سرپرست همراه تلفن شماره

 

  16:59 1394 مهر 04 خيتار

 

  :گردد يم اعالم شرح نيبد اند، شده مفقود آنها رانيمد که ييها کاروان سرپرست همراه تلفن شماره

 

 : مازندران استان از 30028 کاروان سرپرست يقاسم اهلل نصرت

00966507527393 

 :مازندران استان از 30278 کاروان سرپرست درخشان مانيسل

00966531292953 
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 جمرات حادثه يها يمفقود ستيل از زائران از نفر سه خروج

 

  18:01 1394 مهر 04 خيتار

 

 شدند خارج جمرات حادثه يها يمفقود ستيل از زائران از نفر سه

 که 17248 کاروان از ييپورسنا نيغالمحس و 39011 کاروان از يصالح رسول غالم انيآقا ارت،يز و حج سازمان يعموم روابط گزارش به

 .بازگشتند خود يها کاروان به بود، آمده جمرات حادثه يها يمفقود ستيل در آنها نام نيا از شيپ

 .باشد يم درمان تحت و مجروح بود منا قربان ديع روز حادثه يها يمفقود جزء که زين 39009 کاروان از نيب جهان اهلل نعمت يآقا نيهمچن
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 کرد يبررس را منا حادثه خصوص در اقدامات و گزارشها نيآخر يجمهور سيير

 مجروحان به يامدادرسان و جانباختگان انتقال در عيتسر يبرا يروحان دکتر دستور

 

  02:58 1394 مهر 05 خيتار

 

 مجروحان به يامدادرسان و يريگيپ نحوه درباره اقدامات و ها گزارش نيآخر جمهور، سيير اول معاون با يتلفن ييوگو گفت در يروحان دکتر

 .کرد صادر را الزم دستورات و يبررس را منا حادثه

 پاک کريپ عيسر انتقال يبرا که ياقدامات اتيجزئ از شد، انجام شنبه روز که گو و گفت نيا در يروحان حسن دکتر نيالمسلم و االسالم حجت

 .شد مطلع شده، انجام مصدومان به يپزشک يها يدگيرس و مداوا سپس و حادثه مجروحان زين و کشورمان حجاج

 يشفا يآرزو باختگان، جان يبرا مغفرت طلب متعال خداوند درگاه از دگان،يد بيآس يهاخانواده با مجدد يهمدرد ضمن يجمهور سيير

 .کرد مسألت وسالمت يکاف تيامن با توأم کشورمان زيعز حجاج يبرا مشکور يسع و مقبول حج و مجروحان، يبرا عاجل

 منا، حادثه قبال در عربستان دولت عملکرد از ديشد انتقاد ضمن ملل سازمان کل ريدب با داريد در و امروز صبح يروحان دکتر شود يم يادآوري

 که است يضرور و دهد ينم انجام مجروحان و اجساد انتقال ن،يمفقود وضع به يدگيرس يبرا را الزم يهمکار اضير متاسفانه: داشت اظهار

 .شود متذکر نهيزم نيا در را اضير دولت يانسان و يقانون فيوظا ملل سازمان

 با و يبررس را بار تاسف فاجعه نيا مختلف ابعاد جمعه روز در يا ژهيو جلسه يط دولت اتيه تا بود داده دستور نيا از شيپ يجمهور سيير

 .دهد انجام را الزم يها يريگيپ يستاد ليتشک
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 منا حادثه در شده فوت حاجي ختم مراسم در خوزستان زيارت و حج مدير حضور

 

  11:20 1394 مهر 05 خيتار

 

 مني حادثه در شده فوت حاجي ميترح مراسم در خوزستان زيارت و حج مدير حضور

 يافت حضور مني حادثه در شده فوت حاجي ؛ نصاري شنيور حمزه مرحور ختم و خواني فاتحه مراسم در خوزستان زيارت و حج مدير

 نصاري مرحوم خانواده به تسليت عرض براي که خوزستان زيارت و حج مدير حويزاوي ناصر خوزستان زيارت و حج عمومي روابط گزارش به

 تسليت مرحوم خانواده به سخنراني ايراد با و شرکت مراسم اين در استان زيارت و حج کارگزاران از جمعي همراه به بود کرده سفر آبادان به

 .گفت

 .بودند حاضر نيز استاني مقام از تعداد مراسم اين در

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   494

 

 

 مهرماه پنجم کشنبهي روز 11 ساعت تا منا حادثه باختگان جان ياسام

 

  15:33 1394 مهر 05 خيتار

 

 :گردد يم اعالم شرح نيبد مهرماه پنجم کشنبهي روز 11 ساعت تا منا حادثه باختگان جان ياسام

 شد خواهد يرسان اطالع تيسا نيهم قيطر از اطالعات نيآخر ضمن در

 

 

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 يجنوب خراسان استان در منا حادثه باخته جان حجاج ادبودي مراسم يبرگزار

 

  21:21 1394 مهر 05 خيتار

 

 شهرستان( ع)نيحس امام مسجد محل در يمن دلخراش حادثه در زمانيعز ياستان هم و هموطن حجاج از يجمع درگذشت ادبودي مراسم

 و ينظام يروهايون ياستان نيمسئول از يجمع و رجنديب شهرستان جمعه امام و استان در هيفق يول ندهينما محترم مقام قائم حضور با رجنديب

 استان، ارتيز و حج تيريمد و يرهبر معظم مقام بعثه ،يرجند،استانداريب جمعه امام دفتر همت با که مراسم نيا در. ديگرد برگزار يانتظام

 حاج و چوبدار محمد حاج باخته جان حجاج داغدار يها خانواده ديگرد برگزار استان مردم آحاد حضور با عشاء و نمازمغرب از بعد گذشته شب

 ميعظ ضيف نيا در که يباختگان جان يها خانواده با فاتحه ذکر با حضار ديمج قرآن از ياتيآ قرائت از پس. داشتند حضور يريدل اکبر يعل

 و االسالم حجه مراسم ادامه در. دنديطلب را درجات علو شانيبرا منان خداوند از و نموده يهمدرد ابراز نمودند ميتسل نيآفر جان به جان

 که ستين يا مسئله منا مسئله: داشتند انيب و پرداخت حادثه نيا رامونيپ يسخنان راديا به دانشگاه و حوزه استاد يفاطم دکتر نيالمسلم

 ذکر انيشا.دانستند حادثه نيا رخداد ياصل علت را سعود آل يخام و يتجربگ يب و يتيکفا يب و کنند عبور يراحت به آن از مسلمانان بتوان

  .افتي انيپا بتيمص ذکر و تيب اهل مداح ييسرا هيمرث با مراسم است

 

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 لحظه نيا تا اند نکرده مراجعه کاروان به منا حادثه از بعد که يزائران ستيل

 

  23:10 1394 مهر 05 خيتار

 : گردد يم اعالم شرح نيبد ، اند نکرده مراجعه خود کاروان به مهرماه پنجم کشنبهي روز 18:30 ساعت تا منا حادثه از بعد که يزائران ستيل

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 مهر 6 روز اخبار

 1394 ماه
  

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 شدند دايپ که منا حادثه زائر 5 ياسام

 

  03:28 1394 مهر 06 خيتار

 نيهمچن شدند دايپ يسعود يها مارستانيب در و مجروحند زين آنان از نفر 2 و برگشته خود يها کاروان به منا حادثه يمفقود زائران از نفر 2

 .بازگشت خود کاروان به امروز بود ها يفوت ستيل در که زائر کي

 از يقاسم هاجر خانم ، 30028 کاروان از تهمتن اکبرزاده يمحمدمهد يآقا ارت؛يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

  .برگشتند خود يها کاروان به امروز بود، جمرات حادثه نيمفقود ستيل در آنها نام شتريپ که 12012 کاروان

 حال در بودند منا حادثه نيمفقود انيم در که زين 29012 کاروان از يبزرگ جان صفر يآقا و 13077 کاروان از يفالح محسن يآقا نيهمچن

 .هستند درمان تحت و يبستر يسعود يها مارستانيب در حاضر

 .برگشت خود کاروان به امروز بود، حادثه باختگان جان ستيل در امروز تا که 38002 کاروان از کر انامحمد يآقا  ضمن در

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 منا فاجعه يريگيپ يبرا تهيکم 8 نييتع

 

  03:44 1394 مهر 06 خيتار

 

 عسکر، يقاض نيوالمسلم االسالمحجت حضور با که ارتيز و حج سازمان و يرهبر معظم مقام بعثه يهماهنگ و يزيربرنامه يشورا نشست در

 مجروحان و مفقودان باختگان،جان تعداد و منا دلخراش حادثه يريگيپ يبرا تهيکم هشت شد، برگزار مکرمه مکه در يرانيا حجاج سرپرست

 .شد ليتشک حادثه نيا

 به ارتيز و حج سازمان و يرهبر معظم مقام بعثه يهماهنگ و يزيربرنامه يشورا نشست ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 با کشنبهي روز منا حادثه باختگانجان و مجروحان مفقودان، تيوضع به يدگيرس با رابطه در هايهماهنگ و هايزنيرا نيآخر منظور

 .شد برگزار مکه در يرانيا حجاج سرپرست عسکر، يقاض نيوالمسلم االسالمحضورحجت

 يکار درحوزه گرفته صورت اقدامات از مختلف يهاحوزه مسئوالن و رانيمد داشت، شرکت زين ارتيوز حج سازمان سيرئ که جلسه نيا در

 .دادند گزارش جمرات يرم بارغم حادثه يريگيپ يبرا خود

: کرد ديتاک منا و مسجدالحرام دلخراش حادثه دو ابعاد به اشاره با جلسه نيا در عسکر يقاض نيوالمسلم االسالمحجت گزارش، نيا اساس بر

 .ميببر انيپا به را حج اتيعمل و ميبگذار سر پشت را يبحران و دشوار مرحله نيا گر،يکدي به کمک و يهمدل و تيميصم صفا، حفظ با ديبا

 تيوضع به يدگيرس موضوع در تيريمد و يزيربرنامه لزوم گرفته، صورت يهاتالش از ريتقد ضمن ارتيز و حج امور در هيفق يول ندهينما

 شدن روشن يبرا خود تالش بر يريگيپ مختلف يهاگروه کرد هيتوص و شد ادآوري را يمن حادثه باختگانجان و دگانيدبيآس مفقودان،

 .شود منتقل رانيا به دهيدبيآس و داغدار يهاخانواده همراه به ممکن زمان نيترکينزد در باختگانجان کريپ و نديفزايب مفقودان تيوضع

 است يضرور کرد، خاطرنشان زائران يهاکاروان در آرامش حفظ و شتابزده ريغ و قيدق يرساناطالع خواندن مهم با يرانيا حجاج سرپرست

 .رديگ صورت رانيا به هاکاروان بازگشت نيهمچن و بعد نهيمد زائران يبرا الزم يهاينيبشيپ

 رو شيپ را يسخت يروزها: گفت و فراخواند گريکدي به رساندن ياري و يداريپا و صبر به را حاضران منا، فاجعه خواندن بارغم و ميعظ با يو

 نيا مجروحان و مفقودان باختگان،جان تعداد و منا دلخراش حادثه يريگيپ يبرا تهيکم هشت جلسه نيا در .طلبديم را مضاعف کار که ميدار

 و منا حادثه باختگانجان يکرهايپ تا ميدار تالش: کرد ديتاک زين ارتيز و حج سازمان سيرئ ،ياوحد ديسع جلسه نيا در .شد ليتشک حادثه

 .شوند منتقل رانيا به حجاج بازگشت يپروازها شروع با مسجدالحرام

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 كنند عذرخواهي و بپذيرند مسئوليت فرافكني جاي به سعودي حكام

 

  03:51 1394 مهر 06 خيتار

 سؤاالت اسالم دنياي: كردند تأكيد منا، بزرگ يفاجعه به اشاره با سخناني در فقه خارج درس يجلسه ابتداي در اسالمي انقالب معظم رهبر

 در را خود مسئوليت داغدار، هايخانواده و اسالمي امت از عذرخواهي با بايد فرافكني، جاي به عربستان حكام و دارد خصوص اين در زيادي

 .كنند عمل آن لوازم به و بپذيرند سنگين يحادثه اين

 رهبر ايخامنه اهللآيت حضرت رهبري، معظم مقام دفتر رساني اطالع پايگاه از نقل به ارتيز و حج سازمان رساني اطالع پايگاه گزارش به

 دنياي: كردند تأكيد منا، بزرگ يفاجعه به اشاره با سخناني در فقه خارج درس يجلسه ابتداي در( يكشنبه) امروز صبح اسالمي انقالب معظم

 داغدار، هايخانواده و اسالمي امت از عذرخواهي با بايد فرافكني، جاي به عربستان حكام و دارد خصوص اين در زيادي سؤاالت اسالم

 .كنند عمل آن لوازم به و بپذيرند سنگين يحادثه اين در را خود مسئوليت

 تواندنمي ايلحظه انسان: افزودند و شدند يادآور را اسالمي امت عزاي به قربان عيد شدن تبديل و منا تلخ يحادثه اي،خامنه اهللآيت حضرت

 .كندمي سنگيني مسلمانان يهمه و ما هايدل بر اخير روز چند در غم اين و بداند فارغ غم اين از را خود

 دنياي: گفتند و خواندند اثربي و عقيم اقدامي و نادرست را فاجعه اين مسئوليت پذيرش از زدن باز سر و عربستان حكام فرافكني انقالب، رهبر

 مسئله اين براي بايد اسالم جهان بنابراين نيست، كوچكي يمسئله حادثه، اين در نفر هزار از بيش باختن جان و دارد زيادي سؤاالت اسالم

 .كند فكر

 جاي به بايد نيز هاسعودي و كرد خواهند دنبال را آن جدي طوربه هاملت و شد نخواهد فراموش قضيه اين: كردند تأكيد همچنين ايشان

 .كنند عذرخواهي داغدار هايخانواده و اسالمي امت از و بپذيرند را خود مسئوليت آن، و اين كردن متهم و فرافكني

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 کشور به يرانيا حجاج از گروه نياول بازگشت
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 .شدند ياسالم هنيم يراه امروز صبح يرانيا حجاج از گروه نياول

 6( دوشنبه)امروز صبح 8:30 ساعت الحرام اهلل تيب يرانيا حجاج از گروه نياول ارت؛يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 .کردند ترک ياسالم هنيم مقصد به را جده فرودگاه يمحل وقت به مهرماه

 ساعت آنان پرواز که اند بازگشته کشور به 5077  پرواز با امروز صبح الحرام اهلل تيب يرانيا زائران از گروه نينخست گزارش نيا اساس بر

 .نشست خواهد نيزم به تهران( ره)ينيخم امام يالملل نيب فرودگاه در 11:55

 .داشت خواهد ادامه مهرماه 25 تا و شده آغاز امروز از حجاج برگشت يپروازها

 .شدند اعزام حج به يرانيا زائر هزار 64 امسال

 مجروح باخته، جان هموطنانمان و ياسالم يکشورها زائران از ياريبس آن يط که منا فاجعه اندوه از آکنده يقلبها با امسال حج يرانيا زائران

 .کرد خواهند مراجعت ياسالم هنيم به اند، بازنگشته خود يها کاروان به و

 .شود يم آغاز امروز از زين منوره نهيمد به «بعد نهيمد» زائران اعزام شود يم ادآوري

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 امروز صبح تا منا حادثه يرانيا باختگان جان ياسام

 

  14:49 1394 مهر 06 خيتار

 :گردد يم اعالم شرح نيبد( دوشنبه)امروز صبح تا منا حادثه باختگان جان ياسام

 

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   503

 

 ديکن ييشناسا را منا هيالهو مجهول نيمجروح
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 يهمکار مرکز نيا با افراد نيا ييشناسا در که خواست مردم از منا، حادثه نيمجروح از تن شش ريتصو انتشار با ارتيز و حج يپزشک مرکز

  .کنند

 تا که است منا حادثه نيمجروح به مربوط ليذ يها عکس: کرد اعالم ارتيز و حج يپزشک مرکز ، حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 . اند نشده ييشناسا کنون

 تماس مکرمه مکه احمر هالل تيجمع مارستانيب در مستقر منا نيمصدوم يرسان ستاداطالع يها شماره با ديشناس يم را نيزائر نيا چنانچه

 .ديکن اعالم را آنان مشخصات و نام و

  00966506206053 - 00966125290273:  رانيا از تماس

 0506206053 - 0125290273:  عربستان از تماس

 

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   504

 

 گردد يم باز تهران به ، ورکيوين سفر انهيم از يجمهور سيير

 منا در جانباخته حجاج کريپ انتقال مراسم در حضور

 

  16:44 1394 مهر 06 خيتار

 منا رياخ حادثه در که کشورمان حجاج کريپ انتقال مراسم در حضور يبرا ورک،يوين سفر گذاشتن تمام مهين با رانيا ياسالم يجمهور سيير

  .گردد يم باز تهران به باختند، جان

 ورود لحظه از يروحان دکتر: افزود خبر نيا اعالم ضمن يجمهور سيير دفتر يرسان اطالع و ارتباطات معاون يلياسماع زيپرو رنا،يا گزارش به

 با تماس در مرتبا و بود زيانگ غم حادثه نيا در کشورمان مصدوم و جانباخته زيعز حجاج تيوضع ريگيپ منا، حادثه از اطالع و ورکيوين به

 .کردند يريگيپ را مرتبط يها دستگاه عملکرد گزارش ربط،يذ مسووالن زين و خود اول معاون

 ژهيبو و بهداشت کشور، ،يساز شهر و راه ارشاد، خارجه، امور يوزرا به ورکيوين به ورود بدو در نيهمچن يجمهور سيير: شد ادآوري يو

 دگانيد بيآس يمداوا و ياسالم هنيم به انيقربان کريپ عتريسر چه هر انتقال به نسبت هماهنگ، يستاد ليتشک با تا داد دستور حج سازمان

 .کنند اقدام حادثه

 گرفته، صورت يها تالش جهينت در ،يسعود مقامات تعلل و ها يکارشکن رغميعل: گفت يجمهور سيير دفتر يرسان اطالع و ارتباطات معاون

 سه روز شدند؛ يقربان منا نيسرزم در و احرام لباس ،يميابراه حج مناسک انجام حال در که کشورمان زيعز حجاج يکرهايپ از گروه نينخست

 سازمان در خود شده ينيب شيپ يدارهايد و برنامه از يتعداد لغو با يجمهور سيير ليدل نيهم به و شد خواهد منتقل کشورمان به شنبه

 .کرد خواهد ترک را ورکيوين دوشنبه ظهر از بعد ملل،

 

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 باختگان جان ستيل/ افتي شيافزا تن 228 به جمرات حادثه يرانيا باختگان جان شمار
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 :گردد يم اعالم شرح نيبد لحظه نيا تا جمرات حادثه يرانيا باختگان جان ستيل

 رانيا فيشر ملت و بزرگوارشان يها خانواده به را اهلل يال مهاجران نيا عارفانه عروج بازماندگان، با يهمدرد ابراز ضمن ارتيز و حج سازمان

 .دينما يم عرض تيتسل

   

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   506
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            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 منا حادثه باختگان جان يها کاروان از تفقد و يهمدرد مراسم
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 و حج سازمان سيرئ حضور با گذشته شب  بازماندگان، به تيتسل عرض و منا حادثه باختگان جان يها کاروان از تفقد و يهمدرد مراسم

 .شد برگزار مکرمه مکه هيزيالعز ايرو هتل در يرهبر معظم مقام بعثه و سازمان نيا معاونان و ارتيز

 

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   508

 

 

 مکه يسعود يمارستانهايب در يبستر منا حادثه نيمجروح ياسام

 

  17:52 1394 مهر 07 خيتار

 .هستند يبستر يسعود يمارستانهايب در نفر 28 تنها:  منا دگانيد حادثه يرسان اطالع ستاد ريدب

 از:   افزود مطلب نيا اعالم با يدرود طاهر ارت؛يز و حج يپزشک مرکز تيسا از نقل به ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 نفر 28 تنها( شنبه سه)امروز صبح 10 ساعت تا بودند شده يبستر مختلف يمارستانهايب در منا فاجعه از پس که ينيومصدوم نيمجروح هيکل

 .هستند يبستر مارستانهايب در همچنان آنها از

 نيا تا خواست زيعز هنانيم هم از است نيمصدوم نيا تيوضع يگو پاسخ تنها يرسان ستاداطالع يتلفنها شماره نکهيا به اشاره ضمن يو

 .نکنند اشغال گريد سواالت طرح يبرا را ها شماره

 به را آنها از يتعداد بودن متصل رانيا اي و احمر هالل مارستانيب به را آنها انتقال عدم و نيمصدوم نيا بودن يبستر علت يدرود دکتر

  . ستين سريم احمر هالل مارستانيب به انتقال امکان فعال:  افزود و کرد اعالم يمصنوع تنفس دستگاه

 .شوند يم بازگردانده کشور داخل اي و احمر هالل مارستانيب به زين افراد نيا ،ينسب يبهبود محض به داد نانياطم يدرود

    00966506206053  - 00966125290273:  رانيا از تماس

 0506206053  - 0125290273:  عربستان از تماس

 

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 باختگان جان ستيل/ افتي شيافزا تن 239 به جمرات حادثه يرانيا باختگان جان شمار

 

  18:08 1394 مهر 07 خيتار

 .افتي شيافزا تن 239 به جمرات حادثه يرانيا باختگان جان شمار: کرد اعالم ارتيز و حج سازمان

 :گردد يم اعالم شرح نيبد امسال قربان ديع جمرات حادثه باختگان جان ستيل ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 رانيا فيشر ملت و بزرگوارشان خانواده به را اهلل يال مهاجران نيا عارفانه عروج بازماندگان، با يهمدرد ابراز ضمن ارتيز و حج سازمان

 .دينما يم عرض تيتسل

 

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   510

 

 

 نکردند مراجعه خود کاروان به لحظه نيا تا منا حادثه از بعد که يزائران ياسام

 

  18:18 1394 مهر 07 خيتار

 :گردد يم اعالم شرح نيبد نکردند، مراجعه خود کاروان به( مهرماه هفتم شنبه سه) امروز ظهر تا منا حادثه از بعد که يزائران ياسام

 

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   511

 

 

 

 ِمنا فاجعه نيمجروح با بهداشت ريوز مالقات

 

  22:26 1394 مهر 07 خيتار

 مرکز مارستانيب در يبستر حادثه نيمجروح با امروز کرده، سفر عربستان به منا فاجعه دگانيد حادثه امور يريگيپ بمنظور که بهداشت ريوز

 .کرد ييدلجو آنان از کينزد از و مالقات ارتيز و حج يپزشک

 يپزشک آموزش و درمان بهداشت ريوز يهاشم حسن ديس مکرمه؛ مکه از ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 از و مالقات ارتيز و حج يپزشک مرکز مارستانيب در يبستر جمرات حادثه نيمجروح با امروز است، کرده سفر عربستان به که کشورمان

 .کرد ييدلجو آنان از کينزد

 و ادتيع يسعود و رانيا يهامارستانيب در يبستر منا، حادثه مجروحان از زين احمرهالل تيجمع سيرئ ييايض محسن ريام ديس نيهمچن

 .گرفت قرار کشور به بازگشت يبرا آنها طيشرا و يدرمان خدمات ارائه نحوه انيجر در

 .کرد ييدلجو آنان از کينزد از و مالقات ارتيز و حج يپزشک مرکز مارستانيب در يبستر حادثه نيمجروح با امروز

 خصوص به 94 حج در زائران به خدمات ارائه در احمر هالل تيجمع ارتيز و حج يپزشک مرکز خدمات از بهداشت ريوز ،يهاشم حسن ديس

 .کرد تشکر و ريتقد جمرات يرم حادثه و مسجدالحرام در ليجرثق سقوط حوادث زائران به يامداد خدمات

 زحمات از و افتي حضور زين مکه در احمر هالل مارستانيب کارکنان جمع در احمر هالل تيجمع سيير همراه به بهداشت ريوز راستا نيا در

 از يتعداد برگشت همانند حادثه صحنه از شماها از يتعداد برگشت و حضور: کرد عنوان و کرد ريتقد ِمنا فاجعه انيجر در احمر هالل پرسنل

 .ديآمد رونيب سربلند امتحان از يجارسال حج در شما. بود مقدس دفاع دوران در اتيعمل از بعد هارزمنده

 به يستاد يروهاين يتمام زحمات از ريتقد بر يمبن انقالب معظم رهبر نامه زين ،يرانيا حجاج سرپرست عسگر يقاض السالم حجه راستا نيا در

 .کرد ابالغ را يپزشک کادر ژهيو

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   512

 

 

 باختگان جان ستيل در رييتغ/  جمرات حادثه باختگان جان از آمار نيآخر

 

  23:14 1394 مهر 07 خيتار

 .است شده اعالم نفر 239 کنون تا جمرات حادثه باختگان جان تعداد

 گزارش نفر 239 تاکنون قربان ديع روز جمرات حادثه يرانيا باختگان جان تعداد ؛ ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 شده اعالم منا حادثه باختگان جان ستيل در شانيا نام شتريپ که 12012 کاروان از احمدزاده قادر يآقا:  ديافزا يم گزارش نيا .است شده

 اضافه منا حادثه باختگان جان ستيل به 17273 کاروان از يمولو ميابراه مرحوم نام نيهمچن دارد حضور خود کاروان در حاضر حال در بود،

 .شد

 :گردد يم اعالم شرح نيبد قربان ديع روز جمرات حادثه باختگان جان ياسام

 رانيا فيشر ملت و بزرگوارشان خانواده به را اهلل يال مهاجران نيا عارفانه عروج بازماندگان، با يهمدرد ابراز ضمن ارتيز و حج سازمان

 .دينما يم عرض تيتسل

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 مهر 8 روز اخبار

 1394 ماه
  

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 اند ديده آسيب ايراني زائران كاروان 53 منا دلخراش درحادثه

 

  00:54 1394 مهر 08 خيتار

 

 مكرمه مكه در ايراني هاي كاروان پزشكان و ها معين ، روحانيون ، معاونين ، مديران درجمع امروز عسكر قاضي والمسلمين االسالم حجت

 .كرد تاكيد ايراني حجاج هاي كاروان در آرامش حفظ برلزوم

 حادثه بحران از عبور براي صحيح مديريت ايراني حجاج سرپرست ، حج تيسا از نقل به ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 .كرد تاكيد ايراني حجاج هاي كاروان در آرامش حفظ برلزوم و خواند ضروري را مني دلخراش

 مكرمه مكه در ايراني هاي كاروان پزشكان و ها معين ، روحانيون ، معاونين ، مديران درجمع امروز كه عسكر قاضي والمسلمين االسالم حجت

 تاكيد حادثه اين ديدگان آسيب از مراقبت و دلجويي لزوم بر اند ديده آسيب ايراني كاروان 53 مني درحادثه اينكه به بااشاره ميگفت سخن

 .كرد

 دقيق ثبت و شايعات به توجهي بي ، زائران اعمال شدن تكميل به توجه خصوص در هايي توصيه بيان با زيارت و حج درامور فقيه ولي نماينده

 . كنيم عبور بحران اين از آرامش با يكديگر كمك با بايد كه است بزرگي مصيبت مني حادثه كرد تصريح عيني شاهدان توسط مني حادثه

 ديدگان آسيب وضعيت به رسيدگي براي حادثه وقوع زمان از ربط ذي عوامل و اندركاران دست تمامي اينكه به بااشاره ايراني حجاج سرپرست

 . كند حل را مشكل بيشتر همكاري با مقابل طرف است واميد دارد ادامه مستمر صورت به ها پيگيري داشت اظهار اند درتالش

 آينده درروزهاي دهد ادامه باختگان پيكرجان انتقال و اجساد شناسايي در نكردن همكاري به سعودي طرف كه درصورتي كرد خاطرنشان وي

 .شد دشوارترخواهد شرايط

 كشور به حجاج هاي كاروان و برده پايان به را امسال حج عمليات ، همدلي حفظ با و مضاعف تالش با خواست حاضران از فقيه ولي نماينده

 .بازگردند

 رئيس كوليوند حسين پير دكتر و حج سازمان زيارت و حج امور معاون محمدي حميد ديدارآقاي اين درابتداي گزارش اين اساس بر

 .كردند بيان گزارشي مني حادثه ديگان آسيب براي گرفته صورت اقدامات از مكه بيمارستان

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 منا حادثه خصوص در حج يها کاروان رانيمد و ونيروحان با نشست

 

  02:06 1394 مهر 08 خيتار

 و حج سازمان سيرئ و يرانيا حجاج سرپرست حضور با(شنبه سه) امروز صبح منا حادثه دگانيد بيآس به يدگيرس يبرا يهماهنگ جلسه

 برگزار يسالجار حج يها کاروان رانيمد و ونيروحان جمع در حج يپزشک مرکز و ارتيز و حج سازمان و يرهبر معظم مقام بعثه مسئوالن

 .شد

 سرپرست و هيفق يول ندهينما عسکر يقاض يعل ديس نيالمسلم و االسالم حجت ؛ ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 ايراني حجاج هاي كاروان در آرامش حفظ برلزوم و خواند ضروري را مني دلخراش حادثه بحران از عبور براي صحيح مديريت ايراني حجاج

 .كرد تاكيد

 مكرمه مكه در ايراني هاي كاروان پزشكان و ها معين ، روحانيون ، معاونين ، مديران درجمع امروز كه عسكر قاضي والمسلمين االسالم حجت

 تاكيد حادثه اين ديدگان آسيب از مراقبت و دلجويي لزوم بر اند ديده آسيب ايراني كاروان 53 مني درحادثه اينكه به بااشاره ميگفت سخن

 .كرد

 دقيق ثبت و شايعات به توجهي بي ، زائران اعمال شدن تكميل به توجه خصوص در هايي توصيه بيان با زيارت و حج درامور فقيه ولي نماينده

 . كنيم عبور بحران اين از آرامش با يكديگر كمك با بايد كه است بزرگي مصيبت مني حادثه: كرد تصريح عيني شاهدان توسط مني حادثه

 ديدگان آسيب وضعيت به رسيدگي براي حادثه وقوع زمان از ربط ذي عوامل و اندركاران دست تمامي اينكه به بااشاره ايراني حجاج سرپرست

 . كند حل را مشكل بيشتر همكاري با مقابل طرف است واميد دارد ادامه مستمر صورت به ها پيگيري داشت اظهار اند درتالش

 درروزهاي دهد ادامه باختگان پيكرجان انتقال و اجساد شناسايي در نكردن همكاري به سعودي طرف كه درصورتي:  كرد خاطرنشان وي

 .شد دشوارترخواهد شرايط آينده

 كشور به حجاج هاي كاروان و برده پايان به را امسال حج عمليات ، همدلي حفظ با و مضاعف تالش با خواست حاضران از فقيه ولي نماينده

 .بازگردند

 همان در: گفت منا تلخ حادثه خصوص در گرفته صورت اقدامات گزارش ضمن 94 تمتع حج اتيعمل ريمد يمحمد ديحم مراسم نيا ادامه در

 خود کاروان به حادثه از بعد که يزائران از يسرشمار نيشودهمچن تيريمد امور تا شد ليتشک بحران ستاد تلخ فاجعه نيا وقوع هياول لحظات

 .گرفت صورت ممکن زمان نيتر عيسر در بودند، بازنگشته



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   516

 

 آنها از يکي که شد ليتشک يفرع يها تهيکم بحران ستاد در دگانيد بيآس به يدگيرس و حادثه يريگيپ خصوص در: افزود ادامه در يو

 جستجو زائران افتني يبرا را منا و عرفات ، مکه جده، طائف، ها ميت نيا ياعضا که بود شده ليتشک جستجو ميت 10 از که بود جستجو تهيکم

 بيآس به يامدادرسان نيهمچن شود يريجلوگ غلط اطالعات انتشار و عاتيشا بروز از و هيته حادثه از يدرست آمار خصوص نيا در تا کردند

 .رديگ انجام ممکن زمان نيتر عيسر در دگانيد

 و آمار تهيکم و يرسان اطالع تهيکم ،ياسيس تهيکم ،يحقوق تهيکم اجساد، ييشناسا يها تهيکم ليتشک از نيهمچن حج سازمان معاون

 .داد خبر منا حادثه بحران ستاد در اطالعات

 نيا يط آنها زائران و اند دهيد بيآس منا حادثه در ميمستق بطور کاروان 53 امسال حج کاروان 455 مجموع از: گفت سخنانش ادامه در يو

 .اند برنگشته خود کاروان به هنوز اي مجروح باخته، جان تلخ حادثه

 بر زين حادثه نيا دگانيد بيآس و امور يسامانده و ميهست نياندوهگ غمبار بتيمص نيا بابت ما همه نکهيا وجود با: کرد نشان خاطر يو

 تا ميکن ييدلجو آنان از و ميباش دگانيد بيآس کنار در و ميکن يرسان خدمات زائران به گذشته از بهتر يحت ميکن تالش ديبا اما ماست عهده

 .ميکن فراهم توان حد در را آنان خاطر يتسل

 بيآس به يامدادرسان و يدرمان و يپزشک اقدامات از يگزارش 94 حج يپزشک اتيعمل ريمد ونديکول نيرحسيپ دکتر مراسم نيا ادامه در

 به بود شده برپا منا در که يمارستانيب در و شد عمل وارد يپزشک ميت حادثه وقوع هياول لحظات از: گفت و کرد ارائه منا حادثه دگانيد

 .شد ارائه يدرمان خدمات نيمصدوم

 در واقع يسعود يها مارستانيب در جستجو حج يپزشک مرکز يها ميت منا حادثه نيمصدوم به يرسان امداد از بعد: کرد انيب نيهمچن يو

 .دارد ادامه هنوز ما يها يجستجو و کردند آغاز منا حادثه دهيد بيآس زائران افتني يبرا را طائف و جده مکه، عرفات، منا،

 مارستانيب در که ينيمصدوم از يتعداد و اند شده داده انتقال رانيا به يدرمان امور از بعد حادثه نيمصدوم نفراز 14 لحظه نيا تا: افزود يو

 .شدند داده انتقال مکه به بودند جده يها

 در ريپذ نا يخستگ يتالش با حج يپزشک ميت همکاران و ميندار يپزشک زاتيتجه و دارو کمبود خوشبختانه: کرد انيب ادامه در ونديکول دکتر

 .هستند منا حادثه نيمصدوم ژهيبو زائران به يرسان خدمات حال

 مرکز مارستانيب نيهمچن و يسعود يها مارستانيب در: گفت و کرد بيتکذ بشدت را کرونا روسيو به مربوط عاتيشا سخنانش در يو

 .است دهينرس بدست روسيو نيا به ابتال از يگزارش تاکنون مکه در ارتيوز حج يپزشک

 

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 منا حادثه باختگان جان يها کاروان از حج سازمان سيرئ تفقد و يهمدرد

 

  02:34 1394 مهر 08 خيتار

 و حج سازمان مسئوالن و ارتيز و حج سازمان سيرئ حضور با گذشته شب منا حادثه باختگان جان يها کاروان از ييدلجو و داريد مراسم

 .شد برگزار يرهبر معظم مقام بعثه

 هيزيالعز ايرو هتل در( دوشنبه)گذشته شب که منا حادثه دگانيد بيآس و باختگان جان کاروان با داريد جلسه در ارتيز و حج سازمان سيرئ

 حد در تا هستند امور ريگيپ ساعته 24 بصورت ما همکاران و شد ليتشک بحران ستاد منا تلخ حادثه وقوع زمان از: گفت شد، برگزار مکه

 .ميده نيتسک را دگانيد بتيمص آالم توانمان

 يحت داد مينخواه اجازه و کنند يم جستجو را منا حادثه باختگان جان کريپ حامل ينرهايکانت ما اجساد ييشناسا تهيکم همکاران: افزود يو

 .شود دفن نجايا در ما اجازه بدون زانمانيعز و باختگان جان از يکي کريپ

 را طيشرا تا ميتالش در: گفت و کرد اشاره خصوص نيا در کشورمان خارجه امور وزارت معاون يريگ موضع به ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .ميآور فراهم کشور به باختگانگان جان مطهر يکرهايپ عيسر انتقال يبرا

 دگانيد حادثه امور خصوص در شانيا اول معاون و يجمهور محترم استير شخص جمله از يرانيا مسئوالن يريگيپ به سخنانش در ياوحد

 در فعال تهيکم 9 ارتيز و حج امور در هيفق يول محترم ندهينما دستور با و شده ليتشک خصوص نيا در يا ژهيو ستاد: گفت و کرد اشاره منا

 .است شده ليتشک کشور محترم ريوز استير به دولت در و خارجه وزارت در ييستادها زين رانيا در نيهمچن است شده ليتشک خصوص نيا

 خود يکاروانها به مداوا از پس آنان شتريب: گفت و داد خبر منا حادثه نيمصدوم يمداوا و يدگيرس از نيهمچن ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .اند بازگشته

 نًايقي و دادند دست از را خود جان راه نيا در و بودند خدا مهمان منا غمبار حادثه باختگان جان: کرد نشان خاطر ادامه در حج سازمان سيرئ

 داغدار يها خانواده به را ياسالم يجمهور مسئوالن و مقامات تيتسل خود سخنان انيپا در ياوحد مهندس .داشت خواهند ما بر شفاعت حق

 يشهدا مقام خصوص در ياناتيب بازماندگان به بتيمص نيا تيتسل ضمن يفرشاد نيالمسلم و االسالم حجت مراسم نيا ادامه در .کرد ابالغ

 انيم در ارتيز و حج سازمان سيرئ با را خود مسائل درمراسم حاضر الحرام اهلل تيب زائران انيپا در .کرد ارائه گزاران حج گاهيجا و منا حادثه

 .گذاشتند
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 مصدومان و انيقربان انتقال در سرعت و ليتسه يبرا هادستگاه به جمهور سيرئ دستور
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 يو استير به ورک،يوين در ملل سازمان يعموم مجمع به سفر از يجمهور سيير بازگشت از پس بالفاصله منا واقعه يريگيپ ژهيو ستاد جلسه

 صادر دستگاهها به را منا واقعه مصدومان و انيقربان انتقال در سرعت و ليتسه ها، يريگيپ ادامه يبرا الزم دستورات يروحان و شد ليتشک

 .کرد

 حسن دکتر نيوالمسلم االسالم حجت ،يجمهور استير يرسان اطالع گاهيپا از نقل به ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 عملکرد و ها يريگيپ جينتا يبررس و گزارشها نيآخر استماع از پس شد، برگزار ستاد نيا ياعضا همه حضور با که جلسه نيا در يروحان

 .کرد صادر ستاد کار ادامه يبرا يدستورات مسوول، يدستگاهها

 همه يريبکارگ خواستار و کرد عنوان مرتبط يدستگاهها همه نخست تياولو را فاجعه نيا باختگان جان مطهر کريپ انتقال در عيتسر يو

 .شد راستا نيا در يسعود عربستان مقامات با مذاکرات نيهمچن و يحقوق و يياجرا الزم يها يريگيپ ادامه و کشور امکانات و ها تيظرف

 و کرد عنوان ستاد ياعضا ژهيو فيوظا گريد از را آنان تک تک تيوضع يريگيپ و حادثه مفقودان امور قيدق شدن روشن ،يجمهور سيير

 حج سازمان و يرهبر معظم مقام بعثه با يسعود عربستان يهمکار تيتقو يبرا را خود تالش تمام کشور يپلماسيد دستگاه است الزم: گفت

 تا رديگ انجام سرعت و سهولت تينها با مصدومان و باختگان جان يريگيپ انتقال مرتبط، يدستگاهها همه تالش با ميدواريام و رديگ بکار

 .باشد جانباختگان زيعز يها خانواده و مصدومان آالم بر يمرهم

 صورت زين کشورمان حجاج بازگشت يبرا الزم التيتسه حداکثر و ها برنامه قيدق ميتنظ الزم، يها ينيب شيپ:کرد ديتاک نيهمچن يروحان

 .رديپذ

 انيقربان يکرهايپ و انيحاج انتقال در عيتسر يبرا را خود يآمادگ حجاج بازگرداندن و اعزام با مرتبط يدستگاهها نيهمچن جلسه نيا در

 .کردند اعالم مصدومان و منا واقعه
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 تهران در فرداصبح منا مصدومان از تن6
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 .شونديم کشور عازم( چهارشنبه) صبح فردا پرواز با منا حادثه مصدومان از تن ۶: گفت احمرهالل تيجمع ارتيز و حج يپزشک مرکز سيرئ

 يائيض دکتر: احمرگفتهالل تيجمع ارتيز و حج يپزشک مرکز سيرئ يمرعش يعل ديس ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 ييشناسا نحوه و مکه سردخانه از خارجه امور وزارت يکنسول معاون و ارتيز و حج سازمان سيرئ درمان، و بهداشت ريوز همراه به

 .کردند ديبازد منا حادثه باختگانجان

 حادثه مجروحان جزو آنها از تن ۶ که منا حادثه مجروح و ماريب ۱۲ تهران، مقصد به( چهارشنبه) صبح فردا پرواز با: کرد اعالم نيهمچن يو

 .گردنديبازم کشور به هستند،

 ،(تهران/ صبح ۸:۱۰) يستار برزيفر ،(تهران/ صبح ۸:۱۰) يواعظ محمدرضا: کرد عنوان احمرهالل تيجمع ارتيز و حج يپزشک مرکز سيرئ

 صبح فردا پرواز با که هستند منا حادثه مجروحان از تن ۴ ،(تهران/صبح ۱۰:۲۰) يمراد محمدگيب و( تهران/صبح ۱۰:۲۰) زادهيآقاس ينظرعل

 .شد خواهد اعالم يزودبه گريد تن ۲ ياسام و شونديم کشور عازم

 شده ييشناسا يکرهايپ انتقال يبرا مجوز اخذ به موفق کنون تا: کرد اظهار کشور به باختگانجان کريپ انتقال مجوز اخذ درباره نيهمچن يو

 خواهد انجام زين مهم نيا الزم يمجوزها اخذ محض به و ميانشده شده، صادر آنها تيهو صيتشخ مجوز که منا حادثه باختگانجان از يتعداد

 .شد
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 مکه در منا فاجعه دگانيد حادثه يسوگوار مراسم در حج مسئوالن حضور
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 حادثه يسوگوار مراسم در مکرمه مکه در حج ستاد و حج سازمان و يرهبر معظم مقام بعثه مسئوالن بهمراه ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .کردند شرکت شد، برگزار مکرمه مکه بکه الفيا هتل در که منا فاجعه دگانيد

 بعثه مسئوالن بهمراه( مهرماه هفتم شنبه سه)گذشته شب ياوحد ديسع مهندس ارت؛يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 مکه «بکه الفيا» هتل در که منا فاجعه دگانيد حادثه يسوگوار مراسم در مکرمه مکه در حج ستاد و حج سازمان و يرهبر معظم مقام

 .کردند شرکت شد، برگزار مکرمه

 مهاجران نيا و قربان ديع جمرات حادثه باختگان جان يواال گاهيجا نييتب و( ع)تيب اهل ييسرا حهيمد با مراسم نيا است يحاک گزارش نيا

 .بود همراه اهلل يال

 مسائل انيجر در و کرده گو و گفت حادثه داغداران با کينزد از انيپا در مسئوالن گريد و ارتيز و حج سازمان سيرئ: ديافزا يم گزارش نيا

 .گرفتند قرار آنان
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 شد برگزار راد يميحک محمد ديشه زمانيعز همکار ادبودي مراسم

 

  22:33 1394 مهر 08 خيتار

 گريد و يرانيا حجاج سرپرست حضور با امروز ظهر از شيپ منا فاجعه باختگان جان از راد يميحک محمد ديشه زمانيعز همکار ادبودي مراسم

 .شد برگزار الحرام اهلل تيب زائران از يجمع و مکرمه مکه ستاد و حج ،سازمانيرهبر معظم مقام بعثه همکاران و نيمسئول

 فاجعه باختگان جان از «راد يميحک محمد» ديشه زمانيعز همکار ادبودي مراسم ارت؛يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 حجاج سرپرست و هيفق يول ندهيعسکرنما يقاض يعل ديس نيالمسلم و االسالم حجت حضور با( مهرماه 8 چهارشنبه)امروز ظهر از شيپ منا

 هتل» در الحرام اهلل تيب زائران از يجمع و مکرمه مکه ستاد و حج ،سازمانيرهبر معظم مقام بعثه همکاران و نيمسئول گريد و يرانيا

 خانواده به را اهلل يال مهاجر و زيعز همکار نيا درگذشت مراسم نيدرا عسکر يقاض نيالمسلم و االسالم حجت  .شد برگزار مکه «انيداربن

 همه حج موسم طول در و حادثه نيا يط زانيعز شما: کرد انيب حج يستاد همکاران به خطاب و گفت تيتسل همکارانش و شانيا بزرگوار

 .کردند تشکر شما از و دانسته باطل هيعل حق مجاهدت را شما تالش هم انقالب معظم رهبر و ديگرفت بکار را تالشتان

 کارها ديبا لکن ميهست دهيداغد غمبار حادثه نيا يط ما همه نکهيا رغم يعل: کرد نشان خاطر ارتيز و حج امور در انقالب معظم رهبر ندهينما

 امور به يدگيرس و يريگيپ در داشتند توان در آنچه دوستان همه که بودم شاهد مرتب بنده البته دياين بوجود يخلل تا ميکن تيريمد زين را

 يمجرد مسعود مراسم نيا ادامه در .کنم يم يقدردان شما همه از بابت نيا از بنده و گرفتند بکار حجاج به يرسان خدمات و دگانيد حادثه

 ياناتيب راد يميحک ديشه ياخالق يايسجا و حسنه اخالق خصوص در يرضو خراسان استان ارتيز و حج رکليمد و مکرمه مکه ستاد سيرئ

 .گفت تيتسل محترمش بازماندگان و خانواده به را شانيا شهادت و کرد ارائه

 .بود همراه( ع)تيب اهل بتيمص ذکر و ييسرا حهيمد با مراسم نيا

 از «راد يميحک يعل» ديشه ادگاري و فرزند د،يرس شهادت به امسال قربان ديع جمرات غمبار فاجعه يط که «راد يميحک محمد» ديشه

 .بود مقدس دفاع يها سال گرانقدر يشهدا
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 ميا شده ديناام يسعود يهامارستانيب در هيالهومجهول مجروحان افتني از
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 کنون تا گذشته روز از مکه يمرکز سردخانه داخل در تفحص و قيتحق کهنيا اعالم با احمرهالل تيجمع ارتيز و حج يپزشک مرکز سيير

 .است شده ديناام کاماَل يسعود يهامارستانيب در هيالهومجهول مجروحان افتني از ارتيز و حج يپزشک مرکز: گفت است، شده متوقف

 يرانيا مفقودشده و باختهجان زائران ييشناسا تيوضع نيآخر حيتشر با يمرعش يدعليس ، ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 مکه در" صميمع" سردخانه وارد رانيا يها گروه نداده اجازه کنون تا( شنبهسه) گذشته روز از عربستان متاسفانه: کرد اظهار منا، فاجعه در

 .است نگرفته صورت يديجد ييشناسا ليدل نيهم به شوند،

 کهنيا انيب با سپس يمرعش دکتر .ميببخش سرعت را منا فاجعه اجساد ييشناسا ميبتوان تا شده آغاز يديجد يهايزنيرا امروز از: افزود يو

 کامل باشند، شده منتقل آنجا به يرانيا هيالهومجهول مجروحان رفتيم احتمال که مکه و جده طائف، يهامارستانيب گذشته روز دو يط

 به گريد مفقوداالثر و هيالهومجهول مجروحان افتني از: گفت م،ينکرد دايپ باشد، يرانيا که مشکوک مورد کي يحت متاسفانه و شده جوجست

 .مياشده ديام نا کامل طور

 در زائر کي مکه، مارستانيب در يرانيا مجروح 11 حاضر درحال: کرد اظهار ،يرانيا مجروحان و مارانيب تيوضع نيآخر يدرباره يمرعش

 .شدند منتقل کشور به پرواز دو با مجروح 6 زين امروز و هستند درمان تحت طائف مارستانيب در گريد يرانيا مجروح دو و جده مارستانيب

 .هستند منا فاجعه مجروحان جزو هاآن از تن هفت که دارند قرار يمصنوع تنفس دستگاه ريز اکنون هم يرانيا ماريب 11 ، يو گفته به
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 موجب مطهر يبدنها قبال در فيوظا به نکردن عمل و يرانيا حجاج به ياحتراميب اندک

 شد خواهد رانيا العملعکس

 بود خواهد خشن و سخت رانيا العمل عکس 
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 انيدانشجو يسردوش ياعطا و فيتحل ،يآموختگ دانش مراسم در( چهارشنبه) امروز صبح قوا کل معظم فرمانده يا خامنه اهلل تيآ حضرت

 .افتندي حضور نوشهر( ره)ينيخم امام ييايدر علوم دانشگاه در رانيا ياسالم يجمهور ارتش يافسر يدانشگاهها

 صدها بويژه حجاج از نفر هزاران باختن جان بدليل را آن منا، خونين و بار تأسف حادثه به اشاره با اي خامنه اهلل آيت حضرت مراسم، نيا در

 و اسالمي کشورهاي حضور با ياب حقيقت کميته تشکيل لزوم به اشاره با و خواندند ايران ملت براي واقعي مصيبتي و عزا ايراني، حجاج از نفر

 تاکنون نيز ايران اسالمي جمهوري و کند نمي عمل خود وظايف به باختگان جان مطهر ابدان انتقال در عربستان دولت: گفتند ايران، جمله از

 از نفر هزار دهها به احترامي بي اندک که بدانند را اين اما است، داشته نگه اسالم يايدن در را يبرادر حرمت اسالمي، ادب و خويشتنداري با

 .داشت خواهد پي در را ايران خشن و سخت العمل عکس مطهر، ابدان انتقال براي وظايف به نکردن عمل و مدينه و مکه در ايراني حجاج

 عزيزان بازگشت منتظر مشتاقانه که هايي خانواده شدن عزادار و منا حادثه در حجاج تشنه زبان با و مظلومانه باختن جان به اشاره با ايشان

 و دارد وجود ديگر نفر صدها به آمار افزايش احتمال و نيست مشخص حادثه اين در ايراني باختگان جان دقيق تعداد هنوز: افزودند بودند، خود

 .است ايران ملت براي بزرگي مصيبت واقعا حادثه، اين

 نشان خاطر منا، حادثه در نفر هزار پنج از بيش احتمالي باختن جان بر مبني ها گزارش برخي به اشاره با همچنين اسالمي انقالب رهبر

 «است؟ امنيت اين، آيا» که، پرسيد بايد اکنون اما داند مي امنيت جايگاه را حج و امنيت محل را خدا خانه کريم قرآن درحاليکه: کردند

 ما: کردند نشان خاطر ايران، جمله از و اسالمي کشورهاي حضور با «ياب حقيقت کميته» تشکيل لزوم بر تأکيد با اي خامنه اهلل آيت حضرت 

 عمل منا حادثه مجروحان قبال در خود وظايف به عربستان دولت معتقديم اما کنيم نمي موعد از پيش قضاوت حادثه، اين علت درباره فعاًل

 .کرد رها تشنه و مستأصل حالتي با را آنان و است نکرده

 ادامه لزوم بر تأکيد با و کردند اشاره کشور مسئوالن پيگيري و منا حادثه باختگان جان مطهر يبدنها انتقال در آمده بوجود مشکالت به ايشان

 مي انجام گري موذي نيز موارد برخي در و کند نمي عمل خود وظايف به عربستان دولت موضوع، اين در: افزودند مسئوالن، هاي پيگيري

 .دهد
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 يايدن در برادري حرمت و اسالمي ادب رعايت و داده نشان داريخويشتن خود از تاکنون ايران اسالمي جمهوري: گفتند اسالمي انقالب رهبر 

 اذيت عناصر مقابل در بخواهد اگر و دارد هم بيشتري امکانات و است ها خيلي از برتر ايران، دست که بدانند را اين اما است کرده را اسالم

 .شد نخواهند فيحر ،يهماورد صحنه چيه در و بود نخواهد خوب آنها اوضاع دهد، نشان العمل عکس موذي و کننده

 سال هشت دوران در: کردند نشان خاطر بود، خواهد سخت و خشن اسالمي ايران العمل عکس اينکه بر تاکيد با اي خامنه اهلل آيت حضرت 

 بر و خوردند سيلي آنها همه سرانجام اما کردند حمايت فاسد و خبيث عنصر يک از اطراف کشورهاي و غرب و شرق هاي قدرت مقدس، دفاع

 .بشناسند االن شناسند، نمي هم اگر و شناسند مي را ايران اساس، همين

 همچنين و ايراني حجاج به احترامي بي اندک: دادند هشدار مدينه، و مکه در کشورمان زيعز حجاج از نفر هزار دهها حضور به اشاره با ايشان

 .شد خواهد ايران العمل عکس موجب مطهر، يبدنها قبال در خود وظايف به عربستان دولت نکردن عمل

 انسان از هيچيک حقوق نيبنابرا کند، ينم قبول زين را چکسيه ستم و ظلم اما ستين ظلم اهل ايران اسالمي جمهوري: گفتند انقالب رهبر

 او با کند، درازي دست ايران کشور و ملت حق به بخواهد کسي اگر اما کند، نمي درازي دست مسلمان غير و مسلمان از اعم ملتها و ها

 .است داريپا و مقتدر ران،يا ملت و دارد وجود نيز برخورد اين توانايي خدا لطف به و شد خواهد محکمي برخورد

 هويت تشکيل در مهم بسيار عنصر سه را «دانش» و «شجاعت» ،«عميق ايمان» خود، سخنان از ديگري بخش در اي خامنه اهلل آيت حضرت

 نباشد، شجاعت اگر آمد، خواهد بوجود کشي ضعيف روحيه نباشد، ايمان مسلح، نيروي در اگر: کردند نشان خاطر و خواندند مسلح نيروي يک

 مقابل، طرف ابزارهاي برابر در مسلح نيروي ابزارهاي نباشد، دانش اگر و بود نخواهد خود وظيفه انجام به قادر خطر، هنگامه در مسلح نيروي

 .بود خواهند ُکند

 کي در شجاعت روحيه نبود و کشي ضعيف از اي نمونه يمن، در را عروسي مجلس حتي و بازار ها، خيابان ها، خانه دادن قرار هدف ايشان

 نشان خاطر پژوهي، دانش و تحقيقاتي ابتکار و شجاعت و ايمان تقويت براي کشور مسلح نيروهاي جوانان به توصيه با و دانستند مسلح نيروي

 شياطين، قدرت سيطره تحت کنونِي دنياي زيرا است نرم جنگي ابزارهاي هم، و سخت جنگي ابزارهاي نيازمند هم اسالمي، نظام امروز: کردند

 .بود مجهز و آماده همواره بايد و است خطير دنيايي خداجو هاي انسان براي

 در ملت ايستادگي را، ايران انقالبي و شجاع ملت و اسالمي جمهوري با جهاني غاصب قدرتمندان دشمني اصلي علت اسالمي انقالب رهبر

 سپاه، ارتش، از اعم مسلح نيروهاي آمادگي: گفتند و برشمردند استکبار، نظامات در نشدن حل و اصلي جوهره و هويت حفظ و آنها مقابل

 .باشد نيز بازدارنده آمادگي، اين بايد بلکه نيست دشمن مقابل در پيروزي براي آمادگي معناي به فقط نيروها، ساير و بسيج

 در بويژه انقالب دهه چهار دوران در ايران ملت: افزودند اسالمي، نظام برضد جهاني قدرتهاي تهديدهاي به اشاره با اي خامنه اهلل آيت حضرت

 .ايستد مي بدخواهان مقابل در و است گوهر و هويت داراي و نيرومند و قدرتمند که است داده نشان مقدس دفاع سال هشت
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 قائل احترام بشريت و خود هويت براي همچنين و است بصير و آگاه مقاوم، استکبار، مقابل در کرده، ثابت ايران ملت براينکه تاکيد با ايشان

 .است ها ملت همه و بشريت به احترام استکبار، برابر در ايستادگي: گفتند است،

 

 انسانهاي کوبنده مشت که است بوده اينگونه همواره: کردند نشان خاطر و اشاره دشمنان دادنهاي نشان دندان و چنگ به اسالمي انقالب رهبر 

 .کند نشيني عقب به وادار را آنها تواند مي مومن

 مناطق از بازديد و عملياتي طرحهاي و مقدس دفاع قضاياي دقيق بازخواني به را مسلح نيروهاي جوانان پايان، در اي خامنه اهلل آيت حضرت 

 نظام و کشور مستحکم ِحصِن بايد شما: گفتند آنان به خطاب و کردند توصيه پيشکسوتان تجربيات از استفاده و نظامي منظر از عملياتي،

 .باشيد کلمه واقعي معني به اسالمي،

 .کردند احترام يادا سرافراز دانيشه به شهدا، ادماني در حضور با ،ياسالم انقالب رهبر مراسم، نيا يابتدا در

 .دنديد سان دانيم در حاضر يگانهاي از سپس قوا، کل فرمانده

 نفر پنج و پژوهشگران و دياسات از تن سه فرماندهان، از تن سه نمونه، يروحان کي ارتش، ييايدر يروين دانيشه از يکي خانواده مراسم، نيا در

 و آموختگان دانش از يکي نيهمچن. کردند افتيدر قوا کل معظم فرمانده دست از را خود يايهدا ارتش يدانشگاهها نمونه آموختگان دانش از

 .شدند يسردوش و درجه افتيدر به مفتخر زين( ره)ينيخم امام ييايدر علوم دانشگاه انيدانشجو ندهينما

 .بود امروز مراسم يها برنامه گريد از ريغد يدانيم شيرزما و ،يجمع دسته سرود د،يجد انيدانشجو نامه سوگند قرائت

 .رفتند رژه گاهيجا مقابل از نوشهر ينيخم امام ييايدر علوم دانشگاه صبحگاه دانيم در حاضر يگانهاي مراسم، ادامه در

 و يطلب شهادت هيروح از الهام با ارتش: کرد ديتأک مقدم ريخ ضمن ارتش، کل فرمانده يصالح عطاءاهلل سرلشگر ريام نيهمچن مراسم، نيا در

 .است يفشان جان و نوظهور يدهايتهد با مقابله آماده ،يرزم يهاييتوانا يارتقا و کامل اقتدار با ران،يا ملت يثارگريا

 يعلم -يتخصص يآموزشها و يليتحص روند از يگزارش زين نوشهر ينيخم امام ييايدر علوم دانشگاه فرمانده يميحک دوم اداريدر ريام

 .کرد انيب ارتش يافسر يدانشگاهها آموختگان دانش و انيدانشجو

 .دادند انجام ييايدر نيتمر قوا، کل فرمانده حضور در نوشهر ينيخم امام ييايدر علوم دانشگاه انيدانشجو مراسم، نيا ادامه در
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 شد نخواهند و نشده دفن مکه در تاکنون انيرانيا دادند نانياطم ها يسعود

 کردند اعالم يرهبر معظم مقام حضور را رانيوز ئتيه و پادشاه تيتسل ها يسعود
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 به پادشاه تيتسل اعالم ضمن آنان: گفت و داد خبر جده در عربستان هيبلندپا مقامات با داريد از مکه به ياعزام دولت يرانيا ئتيه سرپرست

 .شد خواهد عيتسر رانيا به باختگانجان انتقال در و نشده دفن مکه در يرانيا چيه که دادند نانياطم رانيا ملت و دولت و انقالب معظم رهبر

 خصوص در مکه به ياعزام دولت يرانيا ئتيه سرپرست يهاشم زاده يقاض حسن دکتر ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 ميشد مکرمه مکه وارد ما که روزيد از: گفت منا حادثه باختگان جان يکرهايپ و مصدومان انتقال تيوضع يبررس و جده به خود مجدد سفر

 باختگان، جان اجساد انتقال ما تياولو و ميداشت ارتيز و حج سازمان سيرئ و بعثه در يرهبر معظم مقام ندهينما با يجلسات و ها يبررس

 يبستر عربستان يهامارستانيب و  مکه در ارتيز و حج يپزشک مرکز مارستانيب در که يرانيا مصدومان انتقال و يرانيا نيمفقود ييشناسا

 .بود هستند،

 و ميداد اجساد ييشناسا يبرا يحاتيتوض و ميداشت ديبازد شديم ينگهدار آنها در باختگانجان کريپ که يهاسردخانه از شبيد: افزود يو

 کامل نانياطم و نشده يکشور چيه ميتقد يجسد چيه تاکنون که گفتند و دادند نانياطم رانيا به آنها اعزام خصوص در عربستان مقامات

 .شد نخواهد و نشده دفن مکه در تاکنون يرانيا چيه که دادند

 حضور و عهديول دستور با جده در يا جلسه امروز: گفت ميبود داده را عربستان مقامات با مالقات درخواست نکهيا اعالم ضمن بهداشت ريوز

 خصوص در ديانجام طول به ساعت سه که جلسه نيا در که شد برگزار يعربستان مقامات گريد و ارتش يامرا و وزارتخانه پنج ارشد مقامات

 مقامات جلسه دو هر در: کرد حيتصر يو  .داشتم يمشترک جلسه عربستان بهداشت ريوز با زين آن از پس. شد گفتگو يمختلف مسائل

 کردند اعالم و کرده اعالم رانيا ملت و دولت ،يجمهور سيرئ ،يرهبر معظم مقام حضور را عربستان رانيوز ئتيه و پادشاه تيتسل يعربستان

 را آن جينتا موضوع نيا به يدگيرس ژهيو ئتيه و است يبررس دست در موضوع که دادند نانياطم و است اندوه از ماالمال زين آنها قلب که

 .کرد خواهد يعموم اعالم

 رانيا به سپس و جده به سرعت به شده ييشناسا تشانيهو که يانيرانيا که داد خاطر نانياطم ما به يعربستان يهمتا: کرد خاطرنشان يهاشم

 است محرز و نشده ييشناسا قشانيدق تيهو هنوز که هم ياجساد و است شده انجام الزم يها يريگيپ هم نيمفقود مورد در و شوند منتقل

 .رديگ صورت رانيا در آنها ييشناسا به مربوط اقدامات ريسا تا شد خواهند منتقل رانيا به هستند يرانيا که

 اند شده مامور عربستان يقانون يپزشک و کشور آن بهداشت وزارت مسئوالن از يتعداد و عربستان حج وزارت از نيمسئول از يتعداد: افزود يو

 .دهند انجام ارتيز و حج سازمان و رانيا يپزشک مرکز يهمکار با را اجساد انتقال اتيعمل تا
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 صادر ياهيانيب خانه وزارت نيا که شد مقرر داشتم عربستان بهداشت ريوز با که ياجلسه در: گفت مکه به ياعزام دولت يرانيا ئتيه سرپرست

 و کشور دو روابط ارتقا باعث اقدام نيا که کرد يدواريام ابراز و کند حيتشر را تفاهم مورد يمحورها و جلسه نيا در توافق مورد موارد و کند

 .شود خاطر نانياطم

 و مکه در هنوز که يحجاج هيکل تيامن نيتام خصوص در را يهمراه تينها داد نانياطم يعربستان يهمتا نيهمچن: افزود بهداشت ريوز

 حادثه علل يبررس منا، موضوع به مربوط که يمسائل مورد در و برسانند انيپا به را خود حج اعمال تا داد خواهد انجام را برنديم سر به نهيمد

 .بکنند را يهمکار تينها است، اجساد انتقال در عيتسر و
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 مارستانيب در مکه از بازگشته حجاج شدن يبستر
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 توسط شده، انجام ناتيمعا و يبررس از پس ماريب و مصدوم زائران از تن 6  کشور، به يرانيا حجاج بازگشت روز نيسوم در چهارشنبه صبح

 .شدند منتقل  مارستانيب به آمبوالنس
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 منا حادثه خصوص در ارتيز و حج سازمان هياطالع

 

  13:09 1394 مهر 09 خيتار

 

 (100 – النساء)اللَِّه َعَلى َأْجُرُه َوَقَع َفَقْد اْلَمْوُت ُيْدِرْكُه ُثمَّ َوَرُسوِلِه اللَِّه ِإَلى ُمَهاِجًرا َبْيِتِه ِمن َيْخُرْج َوَمن

 به و يا خامنه يالعظم اهلل تيآ حضرت داغدارمان و دلسوخته رهبر به زين و( عج) االعظم اهلل ةيبق حضرت مقدس ساحت به تيتسل عرض با

 و بار تأسف واقعه نيا از روز هفت گذشت با که آنجا از منا، غمبار فاجعه باختگان  جان يتمام يهاخانواده و رانيا بزرگ و فيشر ملت شگاهيپ

 نيمصدوم تيوضع عرفات، و منا مناطق و طائف و جده مکه، يشهرها در يدرمان مراکز و مارستانهايب يتمام يروز شبانه و وقفه يب يجستجو

 حال در که يرانيا زيعز حجاج تعداد لهيوس نيبد قيعم يتألم و تأثر کمال با است، شده اعالم و مشخص کاماًل دردناک حادثه نيا نيمجروح و

 .شود يم اعالم نفر 464 نمودند عزادار را يملت و دهيکش پر آسمان به منا در حج مناسک انجام و احرام

 عروج انيحاج داغدار يها ¬خانواده به زانند،يعز نيا دادن دست از ماتم در سخت خود که ارتيز و حج سازمان و يرهبر معظم مقام بعثه

 نيا مطهر اجساد بازگرداندن به نسبت ها تيظرف يتمام يريبکارگ با کنند يم تالش توان ي همه با و گفته تيتسل مجددًا ملکوت به کرده

 .ندينما اقدام تر عيسر هرچه هنيم آغوش به زانيعز

 ارتيز و حج سازمان و يرهبر معظم مقام بعثه يعموم روابط
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 مکه نازره يعل وسفي هتل در منا حادثه باختگان جان يسوگوار مراسم يبرگزار
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 ستاد و ارتيز و حج سازمان ،يرهبر معظم مقام بعثه مسئوالن حضور با( چهارشنبه)گذشته شب منا حادثه باختگان جان يسوگوار مراسم

 .شد برگزار مکرمه مکه 2 نازره يعل وسفي هتل در تلخ فاجعه نيا داغدار يها کاروان جمع در مکه

 

 

 

 

 مکه دانيم هتل در منا حادثه باختگان جان يسوگوار مراسم يبرگزار
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 ستاد و ارتيز و حج سازمان ،يرهبر معظم مقام بعثه مسئوالن حضور با( چهارشنبه)گذشته شب منا حادثه باختگان جان يسوگوار مراسم

 .شد برگزار مکرمه مکه «دانيم» هتل در تلخ فاجعه نيا داغدار يها کاروان جمع در مکه
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 مکرمه مکه متمرکز پخت آشپزخانه از بهداشت ريوز ديبازد

 

  21:30 1394 مهر 10 خيتار

 از پس( شنبه پنج)گذشته روز شده، عربستان يراه منا حادثه يبررس و يدگيرس بمنظور يرانيا هيپا بلند ئتيه رأس در که بهداشت ريوز

 ديبازد رد،يگ يم انجام آنجا در يرانيا حجاج يغذا از يعيوس حجم طبخ که مکه ابوجدائل آشپزخانه از منا، تلخ حادثه وقوع محل از ديبازد

 .آورد بعمل

 يپزشک آموزش و درمان بهداشت، ريوز يهاشم زاده يقاض حسن ديس دکتر ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 معاون يقشقاو حسن يهمراه با( ماه مهر نهم پنجشنبه)گذشته روز کرده، سفر عربستان به يرانيا هيبلندپا ئتيه رأس در که کشورمان

 آشپزخانه از اضير در رانيا ياسالم يجمهور ريسف يصادق نيحس و ارتيز و حج سازمان سيرئ ياوحد ديسع ، خارجه امور وزارت يکنسول

 .آورد بعمل ديبازد مکه ابوجدائل

 .کرد يابيارز مثبت را خدا خانه زائران به يرسان خدمات ديبازد نيا در بهداشت ريوز
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 شود مي دنبال قوت با حجاج به رساني خدمات

 

  21:47 1394 مهر 10 خيتار

 فضا گفت دارد خوبي روال درعربستان ايراني حجاج به خدمات ارائه روند اينكه به بااشاره زيارت و حج سازمان رئيس اوحدي سعيد مهندس

 . است عادي و آرام ومدينه درمكه

 با الحرام اهلل بيت زائران به رساني خدمات فرآيند گفت زيارت و حج سازمان رئيس ، مكرمه مكه از حج رساني اطالع پايگاه خبرنگار گزارش به

 دارد ادامه منوره مدينه و مكرمه درمكه قوت با ايراني حجاج سرپرست و فقيه ولي نماينده عسكر قاضي المسلمين و االسالم حجت هاي توصيه

. 

 فضا گفت دارد خوبي روال درعربستان ايراني حجاج به خدمات ارائه روند اينكه به بااشاره درمكه خبري درگفتگوي اوحدي سعيد مهندس

 .است عادي و آرام ومدينه درمكه

 هم بعد مدينه حجاج و دارد ادامه همچنان ايران به بازگشت براي جده به مكه از قبل مدينه زائران انتقال افزود زيارت و حج سازمان رئيس

 .باشند مي پيامبر شهر به انتقال درحال نبوي حرم زيارت براي سفرشان مسير درادامه

 مكه از حاجي هزار 27 حدود امروز وقت پايان تا ، 94 تمتع حج اجرايي عوامل و زائر هزار  64 از وزيارت حج سازمان مسئوالن بنابراعالم

 .يابند مي انتقال جده به كاروان 97 و مدينه به كاروان صد زائران كه شوند مي خارج
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 يابد ادامه قوت با الحرام اهلل ِبيت زائران به رساني خدمت

 

  23:57 1394 مهر 10 خيتار

 .يابد ادامه قوت با الحرام اهلل ِبيت زائران به رساني خدمت: گفت ايراني حجاج سرپرست جانشين

 جمع در و غدير عيد جشن مراسم در بوشهري حسيني سيدهاشم اهلل آيت منوره مدينه به حج رساني اطالع پايگاه اعزامي خبرنگار گزارش به

 و رهبري معظم مقام ،(عج) زمان امام پيشگاه به را غدير عيد االكبر، عيداهلل تبريك با زيارت و حج سازمان و رهبري معظم مقام بعثه كاركنان

 كه است بزرگ سعادتي وحي سرزمين زائران به خدمتگزاري: ساخت نشان خاطر و گفت تبريك الحرام اهلل بيت زائران ويژه به ايران بزرگ ملت

 .شود مي انسان نصيب

 به خطاب و كرد تقدير الرحمان ضيوف به خدمتگزاري در زيارت و حج سازمان و رهبري معظم مقام بعثه اعضاي صادقانه هاي تالش از وي

 بي متعال خداوند نزد در ها مجاهدت اين يقين به و بودم شاهد نزديك از آمده پيش حوادث در را شما فداكاري و تالش: داشت اظهار آنان

 .بود نخواهد اجر

 مسئلت خداوند از بازماندگان براي را جميل صبر و مسجدالحرام و منا حادثه جانباختگان براي درجات علو ايراني حجاج سرپرست جانشين

 .يابد ادامه قوت با حج موسم پايان تا الحرام اهلل بيت زائران به رساني خدمت بايد: افزود و نمود
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 بازگشت ياسالم هنيم به جانبازان ژهيو تمتع حج کاروان نينخست

 

  16:46 1394 مهر 10 خيتار

 .بازگشت ياسالم هنيم به 94 ماه مهر 9 پنجشنبه، روز بامداد کشورمان درصد 70 جانبازان ژهيو تمتع حج کاروان نينخست

 رکليمد ،يميکر اسالم استقبال با جانبازان تمتع حج ژهيو کاروان ني،نخست سنايا از ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 .بازگشت ياسالم هنيم به ثارگرانيا و شهدا يهاخانواده و اديبن مسئوالن از يجمع ثارگران،يا امور و ديشه اديبن يياردو و يورزش

 جانباز همسر: گفت شدند، کشور وارد امروز خود همراهان با جانبازان اول کاروان از درصد 70 جانبازان از نفر 41 نکهيا به اشاره با يميکر

 جمرات يرم مراسم در را خود همراهان که يجانبازان از نفر دو نياست،همچن آمده نائل شهادت مقام به منا فاجعه در که يموسو داوود ديشه

 مسئوالن يهمراه و يهمکار با که هستند نيمفقود جزو زين کاروان نيا ياعضا از نفر پنج.اند بازگشته رانيا به کاروان نيا با اندداده دست از

 .ميهست آنها تيوضع ريگيپ ثارگرانيا امور و ديشه اديبن و کشور

 نيا ياعضا. گشت خواهند باز ياسالم هنيم به ماه مهر 15 چهارشنبه روز شامگاه کشورمان درصد 70 جانبازان ژهيو دوم کاروان: داد ادامه يو

 به ابتال نظر از آنان همراهان و جانبازان تمام کاروان، پزشکان گفته طبق نيهمچن. دارند قرار يخوب تيوضع در سالمت نظر از زين کاروان

 .هستند کامل سالمت در زين لحاظ نيا از که اندشده نهيمعا کامل طور به کرونا روسيو
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 منا فاجعه مجروحان و باختگان جان انتقال تيوضع نيآخر حيتشر

 

  16:54 1394 مهر 10 خيتار

 

 .کرد حيتشر را منا فاجعه باختگان جان اجساد انتقال تيوضع نيآخر زيارت و حج سازمان رئيس

 كه زائران ربايش و يدستگير نظير ها يزن گمانه و اخبار برخي به ياوحد سعيد مهندس ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 به يمل رسانه طريق از كامل شفافيت با اخبار: كرد خاطرنشان و اشاره شود يم منتشر الهويه مجهول يها سايت و ياجتماع يها شبكه در

 .رسد يم مردم اطالع

 اسالمي ميهن به منا فاجعه باختگان پيكرجان انتقال كند روند اميدواريم: افزود و كرد اشاره يسعود مسئوالن گفتمان و رفتار تغيير به يو

 .گردد يعمل کشور به پيكرها انتقال نزديک يروزها در و كند پيدا بيشتري سرعت و يافته تغيير

 كه هستند تالش در همه و گرفت خواهد صورت يرسان اطالع جده به اجساد انتقال يقانون فرآيند شدن تكميل خصوص در: داد ادامه ياوحد

 .بكاهند اند، گذرانده را سختي يروزها كه كشورمان شريف مردم آالم از

 با باشد نشده انجام آنها يهويت تشخيص اگر يحت دارند يشناساي كارت كه يباختگان جان اجساد: كرد تصريح زيارت و حج سازمان رئيس

 .شود مي نهايي و تكميل ايران در هويت تشخيص مراحل و شد خواهد منتقل كشور به و انجام قانوني تشريفات ايراني طرف دييتا

 تالش و شدند مرخص درماني مراكز از زائران اكثر: گفت است، كرده پيدا سامان منا حادثه يايران مجروحان وضعيت اينكه بر تاكيد با ياوحد

  .كنيم فراهم ايران به هستند درمان تحت همچنان كه را منا حادثه مصدوم زائر دوازده انتقال شرايط پزشكي مركز نظارت با كنيم مي
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 قم و تهران در انقالب معظم رهبر يسو از منا فاجعه انيقربان بزرگداشت مراسم يبرگزار

 

  17:11 1394 مهر 10 خيتار

 .داد خبر انقالب رهبر يسو از منا فاجعه باختگانجان بزرگداشت مراسم يبرگزار از ياهياطالع يط يرهبر معظم مقام دفتر

 از منا فاجعه مظلوم باختگانجان ادبودي و بزرگداشت مراسم: است آمده هياطالع نيا در ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 در 17:30 تا 15:30 ساعت از 1394 مهرماه 12 کشنبهي عصر( يالعال مدظله) ياسالم انقالب معظم رهبر ياخامنه اهللتيآ حضرت يسو

 .شد خواهد برگزار تهران( ره) ينيخم امام هينيحس

 .شوديم برگزار لهمعظم يسو زا قم در( هايعل اهللسالم) معصومه حضرت مطهر حرم ينيخم امام شبستان در يمراسم همزمان نيهمچن

 .بود شده اعالم اعظم مسجد قم، مراسم يبرگزار محل نيا از شيپ
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 کرد ديبازد منا حادثه محل از بهداشت ريوز

 شد بيتکذ يسعود يهارسانه يادعا

 

  17:33 1394 مهر 10 خيتار

 .شد جده عازم دوباره منا باختگان جان مطهر يکرهايپ انتقال داتيتمه انجام منظور به يپزشک آموزش و درمان بهداشت، ريوز

 انتقال درباره شده اتخاذ ماتيتصم يريگيپ يبرا همراه أتيه و يهاشم دحسنيس دکتر ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

  .شد جده عازم دوباره گذشته روز باختگانجان کريپ

 از نفر هزاران شدن کشته به منجر که ياندوهناک فاجعه وقوع محل از منا، در حضور با جده از بازگشت از پس پنجشنبه صبح بهداشت ريوز

 .کرد ديبازد شد، حجاج

 صورت به حاضر حال در حجاج به خدمات روند بهداشت ريوز گفته به که کرد ديبازد مکه يمرکز آشپزخانه از پنجشنبه روز نيهمچن يهاشم

 .است انيجر در يعاد

 را منا خود،حادثه يسعود يهمتا با يمطبوعات کنفرانس در يهاشم کهنيا بر يمبن يسعود يهارسانه يادعا بهداشت، وزارت نيهمچن

 .کرد بيتکذ شدت است،به دانسته کنترل از خارج يامر و خدا خواست

 با مذاکرات تمام در عربستان از يافتيدر يهاگزارش براساس:است آورده شده منتشر داوب در که خود هيبيتکذ متن ادامه در وزارتخانه نيا

 به آن ارتباط و بوده يريشگيپ قابل و مربوطه مسؤوالن يتجربگ کم و يانسان يخطا از يناش منا حادثه که است شده ديتاک عربستان مسؤوالن

  .است يمنطق ريغ قدر و قضا
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 مکه دارمبارک هتل در منا فاجعه باختگان جان يسوگوار مراسم يبرگزار

 

  00:20 1394 مهر 11 خيتار

 جمع در سازمان نيا مسئوالن گريد و ارتيز و حج سازمان سيرئ حضور با( پنجشنبه) گذشنه شب منا فاجعه باختگان جان يسوگوار مراسم

 .شد برگزار مکه دارمبارک هتل در غمبار حادثه نيا دگانيداغد

 

 

 

 

 

 مکه محبس الجاد هتل در منا فاجعه باختگان جان يسوگوار مراسم يبرگزار

 

  00:37 1394 مهر 11 خيتار

 جمع در سازمان نيا مسئوالن گريد و ارتيز و حج سازمان سيرئ حضور با( پنجشنبه) گذشنه شب منا فاجعه باختگان جان يسوگوار مراسم

 .شد برگزار مکه «محبس الجاد» هتل در غمبار حادثه نيا دگانيداغد

 

 

 

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   542

 

 منا فاجعه جانباختگان مطهر يکرهايپ از استقبال مراسم در يروحان دکتر

 

  14:33 1394 مهر 11 خيتار

: گفت منا، فاجعه نيمقصر اي عوامل و علل ييشناسا يبرا رانيا ياسالم يجمهور دولت مجدانه يهايريگيپ بر ديتأک با يجمهور سيير

 .گذشت نخواهد خود زانيعز خون از وجه چيه به رانيا ياسالم يجمهور

 ضمن امسال، حج در منا فاجعه جانباختگان مطهر يکرهايپ از استقبال مراسم در شنبه صبح يروحان حسن دکتر نيوالمسلم االسالمحجت

 دولت توسط بود قرار که قدم نياول: گفت حادثه، نيا جانباختگان خانواده به تيتسل و کشور مسئوالن و مقامات همه يريگيپ از تشکر و ريتقد

 يرسم مراسم در فردا کرهايپ نيا که اندشده بازگردانده کشور به انيقربان پاک اجساد از يشمار و دهيرس ظهور منصه به امروز برسد، انجام به

 .شد خواهند عييتش کشور سراسر يهااستان و تهران در

 و است يريگيپ حال در سرعت به که برشمرد مطهر يکرهايپ ريسا ييشناسا را منا حادثه خصوص در دولت اقدام نيدوم يجمهور سيير

 و بودند مقصر حادثه نيا در يکسان چه که شود روشن ديبا و است انجام حال در ييهايريگيپ اتفاق نيا يچگونگ و منا حادثه نهيزم در: افزود

 .گذشت مينخواه زانمانيعز خون از عنوان چيه به ما داشتند، نقش حادثه نيا رخداد در يسعود نيمأمور از يتعداد شود ثابت اگر

 و شده استفاده يپلماسيد زبان از الزم زمان در بوده؛ ادب و يبرادر عواطف، زبان نجايا به تا رانيا ملت و دولت زبان: کرد ديتأک يروحان دکتر

 .کرد خواهد استفاده هم خود اقتدار زبان از رانيا ملت باشد، ازين يزمان اگر

 يبرا يآزمون زين و حادثه نيا جانباختگان خانواده و رانيا ملت ران،يا ياسالم يجمهور دولت يبرا بزرگ يآزمون را حادثه نيا يجمهور سيير

 از کامل طور به مسأله نيا قتيحق و تيواقع ديبا: کرد حيتصر و برشمرد ياسالم يکشورها و يالمللنيب يهاسازمان ،يسعود عربستان دولت

 مطمئن حج مراسم در ندهيآ يسالها يبرا کامل تيامن به نسبت ديبا ياسالم يکشورها همه و شود روشن ابيقتيحق تهيکم کي قيطر

 .شوند

 از بودند، سرافراز کشور مسئوالن و مقامات و بود موفق خود اتحاد و يکپارچگي صبر، با رانيا ملت حادثه نيا در نکهيا انيب با يروحان دکتر

 يريگيپ و گسترده يهاتالش که کشور ريوز و خارجه امور ريوز ،يپزشک آموزش و درمان بهداشت، ريوز جمله از حادثه نيا در ريگيپ مسئوالن

 ژهيبو و هيقضائ و مقننه يقوا يروسا از رانيا ملت يسو از يندگينما به: گفت و کرد تشکر دادند انجام کشور انيقربان اجساد بازگرداندن يبرا

 شاهد زين ندهيآ در ميدواريام و کنميم تشکر و ريتقد کردند، ييراهگشا فاجعه نيا در خود مقتدرانه انيب و تيدرا با که انقالب معظم رهبر

 کرد، خواهد اعالم ملت به را قتيحق و بود خواهد حادثه نيا ريگيپ همچنان دولت نکهيا انيب با يجمهور سيير .ميباش يکپارچگي و وحدت

 ملت به ما و کردند ميتسل نيآفر جان به جان عطشان لب با و مظلومانه بودند خدا خانه همانيم عنوان به که يکسان حادثه نيا در: داد ادامه

 جانباختگان يها خانواده به ميخواهيم خداوند از و ميکنيم مسألت شفا حادثه نيا نيمجروح يبرا و گفته تيتسل مسلمان ملل ريسا و رانيا

 .کند تيعنا اجر و صبر
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 شد اعالم منا فاجعه در شهيد روحانيان اسامي
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 جان روحانيون از شماري حادثه اين در: داشت اظهار و اعالم را منا فاجعه در شهيد روحانيون اسامي رهبري، معظم مقام بعثه مديران از يكي

 با وگو گفت در رهبري معظم مقام بعثه فرهنگي معاونت آموزش مدير احمدي، حميد والمسلمين االسالم حجت .شدند مجروح يا باختند

 اين از برخي. اند شده مجروح يا و شهيد حادثه اين در روحانيون از شماري رسمي آمار طبق: داشت اظهار حج رساني اطالع پايگاه خبرنگار

 در اينكه بيان با رهبري معظم مقام بعثه فرهنگي معاونت آموزش مدير .اند بوده تقليد مراجع هاي بعثه دفاتر اعضاي از يا كاروان روحاني افراد

 آن مابقي و معينه و معين نفر 300 حدود تعداد اين از: افزود شدند، اعزام كاروان معينه و معين روحاني، عنوان به نفر 750 حدود امسال حج

 .بودند كاروان روحاني ها

 نمازي جواد االسالم حجت رضوي، خراسان استان از 19054 كاروان معين زاده، احمديان سيدعلي االسالم حجت منا؛ فاجعه در: داد ادامه وي

 كاروان از زرگريان علي االسالم حجت تهران، 17248 كاروان از اخوان، محمدصادق االسالم حجت رضوي، خراسان 19029 كاروان از مكي

 جانبازان كاروان مرتضايي، مصطفي االسالم حجت فارس، استان 24037 كاروان از واحدي اهلل نصرت االسالم حجت لرستان، استان 29013

 اهل معينه عنوان به كه بندرتركمن فرماندار نازقلچي، مرجان خانم اينكه بيان با احمدي، االسالم حجت .رسيدند شهادت به تهران از 17775

 مقام بعثه روحانيون ارزياب حسيني، سيدحسين االسالم حجت همچنين: افزود رسيد، شهادت به حادثه اين در بود شده اعزام گرگان از سنت

 .رسيد شهادت به دلخراش فاجعه اين در نيز رهبري معظم

 معظم مقام بعثه استفتائات هيئت عضو مومن، علي االسالم حجت و 19033 كاروان روحاني جوان، محمود االسالم حجت: داد ادامه وي

 رهبري معظم مقام بعثه فرهنگي معاونت آموزش مدير .هستند بيماري بستر در اينك هم و اند شده مجروح منا دلخراش فاجعه در رهبري

 هيئت عضو احمدآبادي، محمدي االسالم حجت و رهبري معظم مقام بعثه روحانيون امور مدير پروانه، علي االسالم حجت همچنين: گفت

 شده مرخص بيمارستان از درمان از پس و مجروح دلخراش فاجعه اين در كه هستند روحانيون ديگر از نيز رهبري معظم مقام بعثه استفتائات

 افرادي از نيز گيالن پور قلي مسلم والمسلمين االسالم حجت و قمي مويدي اهلل آيت تقليد، مراجع بعثه اعضاي از تن دو: افزود وي .اند

 .پيوستند شهدا خيل به منا درفاجعه كه هستند

 دادند روحي آرامش عزيز زايران به داشتند كه قلبي اعتماد با ها كاروان روحانيون ساير دردناك فاجعه اين از پس: گفت احمدي االسالم حجت

 آن از نيابت با بودند زخمي يا مجروح كه كساني از دسته آن و دهند انجام دقيق و صحيح صورت به را خود اعمال توانستند عزيز حجاج اين تا

 .ندارد وجود خصوص اين در نگراني گونه هيچ جاي و شد انجام كامل صورت به شان اعمال ها

 مقام بعثه سوي از روحانيون مختلف گروهاي منا، فاجعه از پس وزيارت، حج امور در فقيه ولي محترم نماينده دستور براساس: شد يادآور وي

 سرپرست سالم و انقالب معظم رهبر تسليت پيام ابالغ ضمن شدند، اعزام حجاج اقامت محل به نفره چند هاي هيئت قالب در رهبري معظم
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 ابراز ها آن بستگان با بودند شده شهيد حادثه اين در كه كساني و دلجويي و تفقد فاجعه اين در ديده آسيب حجاج از ايراني حجاج محترم

 .كردند همدردي

 قوه سه روساي حضور با منا فاجعه شهداي از استقبال
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 انقالب، معظم رهبر دفتر رييس ، قضاييه قوه رييس اسالمي، شوراي مجلس رييس جمهوري، رييس پيكرها اين به احترام اداي مراسم در

 و كشوري مقامات و مجلس نمايندگان جمعي و ايثارگران امور و شهيد بنياد اسالمي،رييس ارشاد و فرهنگ وزير جمهوري، رييس اول معاون

 صبح منا فاجعه جانباخته حاجي 104 مطهر پيكر حامل سعودي هواپيماي حج، رساني اطالع پايگاه گزارش به.داشتند حضور لشگري

 اعضاي و قوا روساي حضور با باختگان جان ازاين رسمي استقبال مراسم است قرار.نشست زمين به تهران مهرآباد فرودگاه در( شنبه)امروز

 .شود برگزار مهرآباد فرودگاه در لشگري و كشوري بلندپايه مسووالن برخي و دولت هيات

 از را خود جان عربستان حج مسووالن كفايتي بي لحاظ به امسال حج جمرات رمي مراسم در ايراني حجاج از تن 464 گزارش، اين براساس

 .اند باخته جان دنيا سراسر از حاجي هزار پنج از شيب بود، عيدقربان روز با مصادف كه فاجعه دراين .دادند دست

 وزيران، هيات ، جمهور رييس رهبري، معظم مقام حضور با( ره) خميني امام حسينيه در تهران در منا فاجعه باختگان جان گراميداشت مراسم

 .شود مي برگزار 17:30 تا 15:30 ساعت از و مهر دوازدهم يكشنبه روز تهران مردم و كشوري و لشگري مقامات

 .خواهدشد برگزار استانها مراكز و تهران دانشگاه در همزمان يكشنبه روز صبح 10 ساعت ايراني باخته جان حجاج تشييع مراسم

 يكشنبه روز كه منا فاجعه جانباختگان يادبود و تشييع مراسم در شركت براي مردم عموم از ، اي بيانيه انتشار با جمعه شامگاه نيز دولت هيات

 .كرد دعوت شد، خواهد برگزار همزمان طور به كشور استانهاي همه و تهران در

 .شدند عربستان راهي حج مناسك انجام براي ايراني زائر هزار 64 امسال

 .دادند دست از را خود جان عربستان حج مسووالن كفايتي بي لحاظ به امسال حج جمرات رمي مراسم در ايراني حجاج از تن 464

 .اند باخته جان دنيا سراسر از حاجي هزار پنج به نزديك بود، عيدقربان روز با مصادف كه فاجعه دراين

 منا فاجعه جانباخنگان مطهر پيكرهاي از استقبال آيين در خبرنگار 150 حدود حضور

 فرودگاه در منا فاجعه جانباختگان مطهر پيكرهاي گروه نخستين ورود از رسمي استقبال آيين تصويربردار و ،عكاس خبرنگار 150 حدود

 .دهند مي پوشش را مهرآباد
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 زهرا بهشت شهداي 50 قطعه در منا شهداي خاكسپاري

 با راستا اين در ستادي منا، فاجعه وقوع ابتداي از رهبري، معظم مقام اوامر پيرو:  گفت تهران شهرداري معاون «امرودي ميثم» االسالم حجت

 50 قطعه ايثارگران، امور و شهيد بنياد هماهنگي با و شد تشكيل تهران شهرداري در كشور مرتبط هاي دستگاه و نهادها نمايندگان حضور

 .يافت اختصاص منا فاجعه باختگان جان به( س) زهرا بهشت در شهدا

 جان كاروان اعزام براي را خود آمادگي نيز سازمان اين متوفي حمل ناوگان و است كامل باش آماده در( س) زهرا بهشت سازمان: گفت امرودي

 ساعت، 48 مدت در و روزي شبانه صورت به( س) زهرا بهشت سازمان: افزود وي.است كرده اعالم كشور نقاط اقصي به منا فاجعه باختگان

 .است كرده ارسال عربستان به و ساخته المللي بين استانداردهاي اساس بر را تابوت 350

 به ها تابوت اين بيماري، شيوع احتمال و منا فاجعه باختگان جان وضعيت به توجه با: گفت تهران شهرداري فرهنگي و اجتماعي امور معاون

 و شهرستانها ساير به را ها تابوت اين ارسال آمادگي تهران شهرداري: كرد بيان وي.است شده ساخته و طراحي جداره دو و گالوانيزه صورت

: افزود است، شده سازي آماده( س) زهرا بهشت شهداي 50 قطعه در منا فاجعه باختگان جان قبور اينكه بيان با امرودي .دارد كشور نقاط

 آماده صدد در منا فاجعه باختگان جان هاي خانواده روحي تالمات و آالم كاهش به كمك براي و بوده مردم كنار در همواره تهران شهرداري

 .است آمده بر شهري فضاي سازي

 منا باختگان جان بزرگداشت براي دولت بيانيه

 در كه عزيران اين بزرگداشت و يادبود مراسم برگزاري مكان و زمان منا تلخ حادثه خاطر به مجدد تسليت اعالم ضمن بيانيه در دولت هيات

 :است ذيل شرح به بيانيه اين متن

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ملت عموم و بازماندگان براي را جانكاه اندوهي و كرده تسليم آفرين جان به جان الهي امن حرم در كه شد قرين مظلوماني نام با امسال حج

 معظم مقام الشريف، فرجه تعالي اهلل عجل زمان امام عصر ولي به را بزرگ مصيبت اين اسالمي جمهوري دولت هيات .شدند موجب ايران

 تهران در كه عزيران اين بزرگداشت و يادبود مراسم در شركت به را همگان و گويد مي تسليت ايران مسلمان ملت عموم و بازماندگان رهبري،

 معظم مقام حضور با خمينى امام حسينيه در تهران در مراسم اين .نمايد مي دعوت شود، مي برگزار همزمان صورت به و استانها همه و

 تا ۱۵/۳۰ ساعت از و مهر دوازدهم يكشنبه روز در تهران متدين مردم و كشوري و لشگري مقامات وزيران، هيات. جمهور رييس رهبري،

 .شود مي برگزار ۱۷/۳۰

 قوه سه روساي حضور با منا فاجعه جانباختگان گروه نخستين از استقبال آيين آغاز

 رهبر دفتر رييس قوه، سه روساي حضور با پيش دقايقي منا، فاجعه جانباختگان مطهر پيكرهاي گروه نخستين ورود از رسمي استقبال مراسم

 .شد آغاز تهران مهرآباد فرودگاه در كشوري و لشگري مقامات و اسالمي انقالب معظم
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 اسالمي، شوراي مجلس رييس الريجاني علي جمهوري، رييس روحاني حسن المسلمين و االسالم حجت پيكرها اين به احترام اداي مراسم در

 انقالب، معظم رهبر دفتر رييس گلپايگاني محمدي محمد المسلمين و االسالم حجت ، قضاييه قوه رييس الريجاني آملي صادق اهلل آيت

 شهيدي علي محمد المسلمين و االسالم حجت اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزير جنتي علي جمهوري، رييس اول معاون جهانگيري اسحاق

 فاجعه جانباختگان مطهر پيكرهاي .دارند حضور لشگري و كشوري مقامات و مجلس نمايندگان جمعي و ايثارگران امور و شهيد بنياد رييس

 و تشييع مراسم در شركت براي مردم عموم از اي بيانيه انتشار با جمعه شامگاه دولت هيات. اند شده منتقل جده به مكه از گذشته شب منا

 .كرد دعوت شود، مي برگزار همزمان طور به كشور هاي استا همه و تهران در يكشنبه روز كه منا فاجعه جانباختگان يادبود

 بود خواهد منا فاجعه پيگير همچنان دولت

: گفت مهرآباد، فرودگاه در منا شهداي رسمي استقبال مراسم در پيش لحظاتي جمهوري، رييس روحاني، حسن دكتر والمسلمين االسالمحجت

 به احترام اداي براي امروز صبح مراسم در كه ايران اسالمي جمهوري مسؤوالن از و كنممي عرضه تسليت عزيزان همه به را بزرگ فاجعه اين

 .كنممي تشكر اند، باخته جان فاجعه اين در كه مان عزيزان مطهر اجساد

 به شهدا پاك اجساد از تعدادي رسيد ظهور منصه به دهد انجام ايران اسالمي جمهوري دولت بود قرار كه اقداماتي از قدم اولين: افزود وي

 .گرفت خواهد انجام هااستان در يكشنبه روز رسمي تشييع مراسم و شد منتقل كشور

 خواهد پيگيري سرعت با كه است مطهر اجساد ساير شناسايي دهد،مي انجام زمينه اين در دولت كه بعدي گام: داشت اظهار جمهوري رييس

 بوده مقصر افرادي حادثه اين در شود روشن بايد: داد ادامه وي .گرفت خواهد انجام حادثه اين قبال در ديگري اقدامات بعد مراحل در و شد

 .گذشت نخواهيم عزيزانمان خون از عنوان هيچ به ما اندداشته تقصير حادثه اين در ماموران از ايعده شود ثابت اگر و نه؛ يا اند

 باشد الزم اگر است شده استفاده ديپلماسي زبان از الزم جاي در و بود ادب و برادري و عواطف زبان ما، زبان تاكنون: گفت روحاني دكتر

 ملت و ايران دولت براي آزموني بود همه براي بزرگي آزمون يك فاجعه اين كرد خواهد استفاده خودش اقتدار زبان از ايران اسالمي جمهوري

 و المللي بين هايسازمان براي آزمون و سعودي عربستان دولت براي آزموني اند،داده دست از را عزيزانشان كه هايخانواده براي آزموني ايران،

 و اسالمي هايملت همه شود روشن ما براي ياب حقيقت كميته يك طريق از حقيقت و مساله اين واقعيت بايد: افزود وي .اسالمي كشورهاي

 .افتاد نخواهد اتفاقي حجاج براي كه شوند مطمئن هاآينده سال براي و پيوست وقوع به فاجعه اين چرا بدانند بايد اسالمي كشورهاي

 سرافراز ايران اسالمي جمهوري مقامات آزمون اين در همدستي و يكپارچگي با بود سرافراز ما ملت آزمون اين در:داشت اظهار جمهوري رييس

 بعثه و زيارت و حج سازمان از كنيم،مي تشكر شوند منتقل كشور به مطهر اجساد اين تا داد انجام فراوان تالش كه بهداشت وزير از ما بودند

 .كنيممي تشكر نيز داشت پيگيري تالش كه خارجه امور وزير و رهبري معظم مقام
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 بيان و شان درايت خاطر به كنيم مي تقدير و تشكر اسالمي انقالب معظم رهبر و قضاييه و مققنه قواي محترم روساي از همچنين: گفت وي

 به را نتيجه و بود خواهد حادثه پيگير همچنان دولت. باشيم شاهد كشور در را اتحاد و وحدت اين اميدواريم حادثه، اين در ايشان مقتدارنه

 .شود روشن حقيقت اين بايد رساند خواهد مردم اطالع
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 مکه «يمن ايرو» هتل در منا فاجعه باختگان جان يسوگوار مراسم يبرگزار

 

  15:49 1394 مهر 11 خيتار

 جمع در سازمان نيا مسئوالن گريد و ارتيز و حج سازمان سيرئ حضور با( جمعه) گذشنه شب منا فاجعه باختگان جان يسوگوار مراسم

 .شد برگزار مکه «يمن ايرو» هتل در غمبار حادثه نيا دگانيداغد

 در سازمان نيا نيمسئول از يجمع بهمراه ياوحد ديسع مهندس مکرمه، مکه از ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 .کرد شرکت شد، برگزار مکرمه مکه يمن ايرو هتل در که منا حادثه باختگان جان يسوگوار مراسم

 کينزد از و کرده گفتگو تلخ حادثه نيا دگانيداغد و زائران با کينزد از سازمان نيا مسئوالن گريد و حج سازمان سيرئ مراسم نيا انيپا در

 و لرستان استان  زائران از نفر 27 مجموعه نيا در شده داده اقامت يها کاروان از گزارش نيا اساس بر .گرفتند قرار آنان مسائل انيجر در

 .دنديرس شهادت به منا در قربان ديع روز تلخ فاجعه يط النيگ استان زائران از نفر 25 نيهمچن

 

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  
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 شود يم برگزار نهيمد و مکه در منا يشهدا بزرگداشت مراسم

 

  16:31 1394 مهر 11 خيتار

 .شود يم برگزار نهيمد و مکه در فردا منا يشهدا بزرگداشت و يسوگوار مراسم: کرد اعالم ارتيز و حج سازمان

 صبح 9:30 ساعت امسال قربان ديع منا فاجعه يشهدا بزرگداشت و يسوگوار مراسم ارت،يز و حج سازمان يعموم روابط گزارش به

 مقام دفتر اعالم اساس بر نيهمچن .شود يم برگزار منوره نهيمد و مکرمه مکه در يرهبر معظم مقام بعثه محل در( مهرماه 12 کشنبهي)فردا

 مدظله) ياسالم انقالب معظم رهبر ياخامنه اهللتيآ حضرت يسو از منا فاجعه مظلوم باختگانجان ادبودي و بزرگداشت مراسم ،يرهبر معظم

 .شد خواهد برگزار تهران( ره) ينيخم امام هينيحس در 17:30 تا 15:30 ساعت از 1394 مهرماه 12 کشنبهي عصر( يالعال

 اهللسالم) معصومه حضرت مطهر حرم ينيخم امام شبستان در يمراسم همزمان ، ياسالم انقالب معظم رهبر دفتر اعالم اساس بر نيهمچن

 .شوديم برگزار لهمعظم يسو از قم در( هايعل

 .دنديرس شهادت به امسال حج يرانيا زائر 464 جمرات، در قربان ديع روز جانگداز حادثه يط

 .بازگشت ياسالم هنيم آغوش به( شنبه)امروز صبح منا حادثه باختگان جان از تن 104 مطهر کريپ ذکر انيشا
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 شد داده اختصاص يرانيا اجساد به فقط جده سردخانه

 

  22:57 1394 مهر 11 خيتار

 سيپل نامه و پاسپورت کرها،بهيپ خروج يبرا الزم مدارک دربحث کردند قبول هايسعود که مطلب نيا انيب با ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .شد داده اختصاص يرانيا اجساد به فقط جده سردخانه: گفت کنند، اکتفا

:  کرد اظهار منا حادثه باختگان جان کريپ خروج خصوص در  ياوحد ديسع مهندس ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 .کنند اکتفا سيپل نامه و پاسپورت کرها،بهيپ خروج يبرا الزم مدارک دربحث کردند قبول هايسعود

 .شد داده اختصاص يرانيا اجساد به فقط جده سردخانه:   کرد انيب ادامه در يو

 آنها از نفر چند امروز يط که ميدار هامارستانيب در يبستر مجروح نفر ۱۲ حاضر حال در:  کرد حيتصر خاتمه در ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .شد خواهند اعزام کشور به
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 شد ابالغ منا حادثه به يدگيرس ژهيو ستاد فيوظا

 

  23:05 1394 مهر 11 خيتار

 .کرد ابالغ اجرا يبرا را منا حادثه به يدگيرس ژهيو ستاد فيوظا ،يجمهور سيير اول معاون يريجهانگ اسحاق

 يزير برنامه و کشور به باختگان جان کريپ انتقال دولت، يرسان اطالع گاهيپا از نقل به ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 .است انجام حال در که بوده ستاد نيا ياصل فيوظا جمله از کشور به آنها انتقال و نيمجروح وضع به يدگيرس و آنها از يرسم استقبال

 سازمان سيير ،ياسالم ارشاد و فرهنگ امورخارجه، اطالعات، ،يشهرساز و راه ،يپزشک آموزش و درمان بهداشت، يوزرا تيعضو با ستاد، نيا

 ارتيز و حج و يکشور ييمايهواپ يها سازمان يرؤسا و رانيا ياسالم يجمهور احمر هالل تيجمع سيير کشور، يزير برنامه و تيريمد

 .است شده ليتشک

 فيوظا جمله از کشور به آنها انتقال و نيمجروح وضع به يدگيرس و آنها از يرسم استقبال يزير برنامه و کشور به باختگان جان کريپ انتقال

  .است انجام حال در که بوده ستاد نيا ياصل

 :است شرح نيبد ران،يوز ئتيه مصوبه متن

 ريوز استير به يستاد ،يياجرا يها دستگاه يهماهنگ و عربستان در منا حادثه دگانيد بيآس تيوضع يريگيپ و يدگيرس منظور به -1

 سازمان سيير ،ياسالم ارشاد و فرهنگ امورخارجه، اطالعات، ،يشهرساز و راه ،يپزشک آموزش و درمان بهداشت، يوزرا تيعضو با و کشور

 با ارتيز و حج و يکشور ييمايهواپ يها سازمان يرؤسا و رانيا ياسالم يجمهور احمر هالل تيجمع سيير کشور، يزير برنامه و تيريمد

 :شود يم ليتشک ريز فيوظا

 کشور داخل در حادثه به مربوط امور هيکل تيريمد -الف

 آنها از يرسم استقبال يزير برنامه و کشور به باختگان جان کريپ انتقال – ب

  کشور به آنها انتقال و نيمجروح وضع به يدگيرس – ج

 يا رسانه يفضا يسامانده و يرسان اطالع نحوه تيريمد – د

  عييتش مراسم يبرگزار و ها استان به باختگان جان کريپ انتقال - هـ

 .کنند تيفعال مذکور ستاد نظر تحت ديبا نهيزم نيا در شده ليتشک يستادها ريسا -2
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  .ابدي حضور عربستان کشور در مربوط امور يهماهنگ و يبررس جهت دولت ندهينما عنوان به ياسالم ارشاد و فرهنگ ريوز -3

 ليدال يبررس درخصوص مذکور حادثه از دهيد بيآس يکشورها ژهيو به ياسالم يکشورها ريسا يهمکار و يهماهنگ با خارجه امور وزارت -4

  .آورد عمل به را يمقتض اقدام مشابه حوادث وقوع از يريشگيپ نيهمچن و حادثه وقوع

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت ، کشور وزارت به اجرا يبرا 5/7/1394 خيتار در را مصوبه نيا جمهور، سيير اول معاون ،يريجهانگ اسحاق

 ، کشور يزير برنامه و تيريمد سازمان ، ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت امورخارجه، وزارت ، اطالعات وزارت ، يشهرساز و راه وزارت ، يپزشک

 .کرد ابالغ ارتيز و حج سازمان و يکشور ييمايهواپ سازمان ، رانيا ياسالم يجمهور احمر هالل تيجمع
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 شد برگزار مکرمه مکه مشاعر جوار هتل در منا يشهدا بزرگداشت مراسم

 

  23:23 1394 مهر 11 خيتار

 در که منا تلخ فاجعه يشهدا بزرگداشت و يسوگوار مراسم در يرهبر معظم مقام بعثه و سازمان نيا مسئوالن و ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .کردند شرکت شد، برگزار مکرمه مکه( 1) منا مشاعر جوار هتل

 عصر کشورمان ارتيز و حج سازمان سيرئ ياوحد ديسع مهندس مکرمه، مکه از ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 تلخ حادثه نيا بازماندگان با امسال قربان ديع روز منا فاجعه يشهدا بزرگداشت و يسوگوار مراسم در حضور با( 94 مهرماه 11 شنبه) امروز

 يمعنو گاهيجا و مقام به يسخنان يط مراسم نيا سخنران يزدي يصمد نيوالمسلم االسالم حجت ، گزارش نيا اساس بر .کرد يهمدرد ابراز

 ژهيو تيعنا شهدا نيا به خداوند تلخ، حادثه نيا وقوع در زبانيم کشور يرهايتقص و ها يکوتاه از يجدا: گفت و کرد اشاره منا حادثه يشهدا

 .اند دهيرس شهادت به حج راه در که داشته يا

 که يهست يفرزند همانند تو و شد دهيبخش تو گناهان تمام که زند يم يحاج شانه بر يا فرشته عرفه روز غروب اتيروا اساس بر: افزود يو

 .اند دهيرس شهادت ضيف به قربان ديع روز در يحالت نيچن با زانيعز نيا و است شده متولد مادر از تازه

( ع)ابوالبشر آدم از يروز چنان در دهد يم شينما ما به را امتيق روز از يا قطره عرفات و مشعر: داد ادامه سخنانش در مراسم نيا سخنران

 نيا تيروا اساس بر زنديگر يم گريکدي از روز آن يجانکاه و يسخت به توجه با ها انسان همه و داشت خواهند حضور الزمان آخر يها انسان تا

 .هستند آرامش در محشر روز در دنديرس شهادت به که يحجاج

 بتيمص نيا در صبر اجر اتيروا اساس بر: کرد انيب است، ياسالم امت همه يبرا يبتيمص منا حادثه در يرانيا حجاج شهادت نکهيا انيب با يو

 ديع در منا فاجعه دگانيد حادثه مسائل يريگيپ در رانيا ياسالم يجمهور اقتدار به سخنانش در يو .است ديشه هزار اجر معادل بزرگ

 يم خود يها دولت از ياسالم يجمهور مقدس نظام اقتدار مشاهده با امروز زين ياسالم يکشورها گريد زائران: گفت و کرد اشاره قربان

 .ندينما يريگيپ زبانيم طرف از تيجد با را منا تلخ حادثه در خود حجاج حقوق از انتيص که خواهند

 حادثه خصوص در ياسالم انقالب معظم رهبر  مقتدرانه و ارزشمند سخنان از ليتجل ضمن خود سخنان انيپا در يزدي يصمد االسالم حجت

 امور به يدگيرس و يريگيپ در ارتيز و حج سازمان و يرهبر معظم مقام بعثه ، رانيا ياسالم يجمهور دولت يها تالش از  منا، دگانيد

 انيم در حج سازمان سيرئ با را خود مسائل منا حادثه دگانيداغد مراسم نيا انيپا در .کرد ريتقد قربان ديع جمرات فاجعه دگانيد بيآس

 .گذاشتند

 در زائرانشان از نفر 25 مجموع در دارند اقامت مکه 1مشاعر جوار هتل در که ياريبخت و چهارمحال و اصفهان استان يها کاروان است يگفتن

 .دنديرس شهادت ضيف به منا تلخ حادثه
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 مهر 12 روز اخبار
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 حج مناسک از پس مکه يپاکساز آغاز
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 .است کرده آغاز را مقدسه اماکن يپاکساز تمتع، حج مراسم انيپا از پس مکه يشهردار

 و مساجد تمتع، حج به مربوط مناسک اتمام از پس ساله هر سنت طبق مکه يشهردار ،(سنايا) رانيا انيدانشجو يخبرگزار گزارش به

 .کننديم يسازپاک را بودند حجاج زبانيم که يمقدس يهامکان

 از کار نيا انجام يبرا: گفت بارهنيا در مکه شهردار. داشت خواهد ادامه اکتبر زدهميس تا عيوس مناطق نيا يپاکساز و زباله يآورجمع

 آوردن فراهم و يزگيپاک استاندارد سطح بردن باال يبرا را کار نيا. ميدهيم صورت زاتيتجه نيدتريجد از يريگبهره با و متعدد يهاروش

 با سهيمقا در امسال يهازباله حجم گفت، مکه شهر بهداشت رکليمد گازتا، يسعود گزارش به .ميدهيم انجام نيزائر يبرا زيتم ييفضا

 يدرصد 10 شيافزا يمعنا به نيا که ديرس تن 311 و هزار 76 به حج مراسم اول مهين يط رقم نيا. است داشته شيافزا گذشته يهاسال

 .است آمار نيا

 .کند دايپ شيافزا هم درصد 15 تا مکه شهر يپاکساز پروژه انيپا تا رقم نيا که اندکرده ينيبشيپ يسعود مقامات
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 :زيارت و حج سازمان رئيس

 رديگ يم سرعت کشور به منا باخته جان زائران يکرهايپ انتقال

 

  01:04 1394 مهر 12 خيتار

 .داد خبر يسعود عربستان دولت يهمکار با منا فاجعه باختگان جان يکرهايپ بازگشت روند عيتسر از ارتيز و حج سازمان سيرئ

 ييشناسا دهيچيپ مشکالت به اشاره با مايس 14 خبر با گفتگو در ياوحد ديسع مهندس ، ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 با که داشت يا روزه کي دهيچيپ يادار روند اجساد انتقال يبرا مجوز صدور روزيد تا: گفت کشور به باخته جان زائران يکرهايپ انتقال و

 ريسا از و محدود عربستان سيپل نامه و پاسپورت به منحصرًا انتقال مدارک تا شد اتخاذ باره نيا در يماتيتصم ها يسعود با شده انجام تفاهم

 .بود خواهد موثر کرهايپ انتقال عيتسر در امر نيا که شود يپوش چشم مراحل

 يرانيا باخته جان زائران يکرهايپ به جده سردخانه اختصاص

 يرانيا زائران کريپ به صرفا جده سردخانه تيظرف شد قرار م،يداشت کشورعربستان وزارت با که يتوافق در: گفت ارتيز و حج سازمان سيرئ

 سرد در هم گريد زائر پنجاه کريپ و شده منتقل جده خانه سرد به يرانيا زائر کصدي کريپ: افزود ياوحد .ابدي سرعت يکارشناس تا رديگ تعلق

 نيآخر آنها ييشناسا محض به و برسد اتمام به زائران نيا يکرهايپ ييشناسا کار امروز، يانيپا ساعات تا ميدواريام که دارد قرار مکه خانه

 حال که هستند يبستر عربستان يها مارستانيب در ها يزخم از نفر دوازده فقط: کرد حيتصر او .ميرسان يم زيعز مردم اطالع به را اخبار

 تا: گفت ياوحد .ميکن يم اقدام نفر دوازده نيا انتقال يبرا يزود به عربستان بهداشت وزارت يهماهنگ با و است مساعد آنها از تن هفت

 گريد نفر هزار شانزده حدود و اند بازگشته هنيم به پرواز شش و چهل با کاروان هفت و صد قالب در ما زائران از نفر صد و هزار شانزده کنون

 .گردند يم باز کشور به جده و نهيمد فرودگاه دو از فردا که هستند مستقر نهيمد در

 منا فاجعه انيقربان تيهو دييتأ کار آغاز

 حادثه نيا انيقربان تيهو دييتأ کار منا، حادثه انيقربان اجساد از يسر نينخست انتقال از پس: کرد اعالم کشور يقانون يپزشک سازمان سيرئ

 .شد آغاز( زکيکهر) تهران يقانون يپزشک يشگاهيآزما يصيتشخ مرکز در

 و ناجا تيهو نييتع يتخصص يها ميت طرف از حادثه نيا انيقربان تيهو دييتأ کار منا، حادثه انيمتوف تيهو اعالم وجود با: افزود يشجاع

 ندهينما ليتحو وقت اسرع در ،يقانون مراحل انجام يبرا اجساد ت،يهو ديتأئ از پس: گفت او .است انجام حال در يقانون يپزشک متخصصان

 .شوديم ها ياستاندار
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 منا فاجعه جانباختگان از استقبال مراسم

 

  01:11 1394 مهر 12 خيتار

 .شد برگزار تهران مهرآباد فرودگاه در شنبه امروز صبح منا فاجعه جانباختگان از استقبال مراسم

 

 

 

 افتي انتقال رانيا به آنان مطهر يکرهايپ که منا حادثه باختگان جان دوم گروه ستيل

 

  05:35 1394 مهر 12 خيتار

 :گردد يم اعالم شرح نيبد افت،ي انتقال رانيا به آنان مطهر يکرهايپ که منا حادثه باختگان جان دوم گروه ياسام ستيل

 مرحوم گلستان، استان گرگان شهرستان 38281 کاروان از ابوالحسن فرزند تپه بنفشه ييرزايم دهيزب مرحومه رساند يم اطالع به نيهمچن

 کاروان از نيحس فرزند يفراهان يآباد خلت يصغر مرحومه و يمرکز استان اراک شهرستان 31019 کاروان از اهلل قدرت فرزند يبيمس ديسع

 .بازگشت هنيم به گذشته بامداد آنان يکرهايپ و اند کرده فوت امسال حج موسم در که هستند يزائران يمرکز استان اراک شهرستان 31019

 

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   560

 

 مكه از ايراني زائران درصد پنجاه از بيش خروج

 

  23:57 1394 مهر 12 خيتار

 انتقال اسالمي ميهن يا و منوره مدينه به و شده خارج مكرمه ازمكه ايراني زائران درصد پنجاه از بيش گفت مكه ستاد رئيس مجردي مسعود

 .يافتند

 خارج مكرمه ازمكه ايراني زائران درصد پنجاه از بيش گفت مكه ستاد رئيس ، ارتيز و حج سازمان رساني اطالع پايگاه خبرنگار گزارش به

 .شدند

 به حاجي هزار پنج و سي از بيش و اند مانده باقي مكه در كاروان 224 ايراني زائران كاروان 455 ازمجموع اكنون هم مجردي مسعود بگفته

 .يافتند انتقال اسالمي ميهن يا و مدينه

 اين از زائر هزار پنج تا چهار بين روزانه گفت دارد ادامه مكه در باقيمانده زائر هزار هشت و بيست از بيش به خدمات ارائه اينكه به بااشاره وي

 .شد خواهند خالي ايراني حجاج از مكه مهرماه 19 روز در و شوند مي خارج شهر

 خانواده درخواست صورت در ايراني حجاج سرپرست هاي توصيه به توجه با و ندارد وجود مشكلي حج درحوزه عمليات بحث در گفت وي

 درعربستان همچنان كه زائراني براي است شده تالش همچنين. شود مي اقدام ايران به آنها اعزام براي اند ديده آسيب منا درحادثه كه هايي

 .شود فراهم تري آرام فضاي هستند

 تن دو اجساد كرد اضافه باختند جان عربستان در ايراني بيمار زائر يك و بيست تاكنون حج عمليات ابتداي از اينكه به بااشاره مكه ستاد رئيس

 ده انتقال قانوني تشريفات انجام براي پيگيري و است شده منتقل ايران به نيز جسد نه و دفن مكه در آنان خانواده درخواست به مرحومين از

 .دارد ادامه تهران ديگربه جسد
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 شد برگزار مکرمه مکه در منا يشهدا بزرگداشت مراسم

 

  21:20 1394 مهر 12 خيتار

 و داغداران جمع در رانيا ياسالم يجمهور ريسف و ارتيز و حج سازمان سيرئ ،يرانيا حجاج سرپرست حضور با منا يشهدا بزرگداشت مراسم

 .شد برگزار مکرمه مکه در منا فاجعه بازماندگان

 يعل ديس نيالمسلم و االسالم حجت حضور با منا يشهدا بزرگداشت مراسم ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 يجمهور ريسف يصادق نيحس و ارتيز و حج سازمان سيرئ ياوحد ديسع مهندس ،يرانيا حجاج سرپرست و هيفق يل و ندهيعسکرنما يقاض

 بازماندگان و داغداران ريکث جمع در( کشنبهي)امروز صبح ارتيز و حج سازمان و يرهبر معظم مقام بعثه مسئوالن از يجمع و رانيا ياسالم

 .شد برگزار مکرمه مکه در منا فاجعه

 .بود همراه( ع)تيب اهل ييسرا حهيمد و يسخنران با مراسم نيا

 .گذاشتند انيم در سازمان سيرئ و يرانيا حجاج سرپرست با را خود مسائل دگانيداغد انيپا در
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 دارد ادامه مهر 25 تا حجاج بازگشت

 

  18:19 1394 مهر 12 خيتار

 نهيمد و مکه در فضا: گفت شود، يم دنبال قوت با عربستان در يرانيا حجاج به خدمات ارائه روند نکهيا به اشاره با ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .است يعاد و آرام

 يها هيتوص با الحرام اهلل تيب زائران به يرسان خدمات نديفرآ: گفت ياوحد ديسع مهندس ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

  .دارد ادامه قوت با منوره نهيمد و مکرمه مکه در يرانيا حجاج سرپرست و هيفق يول ندهينما

 در هم بعد نهيمد حجاج و دارد ادامه همچنان رانيا به بازگشت يبرا جده به مکه از قبل نهيمد زائران انتقال: افزود ارتيز و حج سازمان سيرئ

  .هستند( ص) امبريپ شهر به انتقال حال در ينبو حرم ارتيز يبرا سفرشان ريمس ادامه

 مکه از يحاج هزار 27 حدود امروز وقت انيپا تا ،94 تمتع حج يياجرا عوامل و زائر هزار 64 از ارتيز و حج سازمان مسئوالن اعالم بنابر

  .ابندي يم انتقال جده به کاروان 97 و نهيمد به کاروان صد زائران انيم نيا از که شوند يم خارج

  .دارد ادامه يجار سال مهرماه 25 تا شده آغاز مهر ششم روز از خدا خانه از يرانيا حجاج بازگشت
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 شد برگزار منا فاجعه مظلوم باختگانجان بزرگداشت مراسم

 

  00:53 1394 مهر 13 خيتار

( ره) ينيخم امام حضرت هينيحس در امروز عصر ياسالم انقالب معظم رهبر يسو از منا فاجعه مظلوم باختگانجان ادبودي و بزرگداشت مراسم

 .شد برگزار

 ادبودي و بزرگداشت مراسم ،يرهبر معظم مقام دفتر يرساناطالع گاهيپا از نقل به ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 امام حضرت هينيحس در( کشنبهي) امروز عصر ياسالم انقالب معظم رهبر ياخامنه اهللتيآ حضرت يسو از منا فاجعه مظلوم باختگانجان

 .شد برگزار( ره) ينيخم

 تهايشخص ون،يروحان و علما قوا، يرؤسا منا، فاجعه باختگانجان يهاخانواده از يتعداد ،ياسالم انقالب معظم رهبر حضور با که مراسم نيا در

 اهل مداحان سپس و کردند تالوت را ديمج اهللکالم از ياتيآ ميکر قرآن انيقار شد، برگزار مردم مختلف اقشار و يلشکر و يکشور مسئوالن و

 .پرداختند ييسرا هيمرث به منا فاجعه مظلوم باختگانجان سوگ در و السالم هيعل الشهدا ديس حضرت يرثا در( ع)تيب

 آل: گفت کرد، دار حهيجر را دلها و آرزده را وجدانها منا فاجعه نکهيا انيب با يسخنان در يقيصد نيوالمسلم االسالم حجت مراسم نيا در

 .است مقصر انسانها نيپاکتر خون در سعود

( س)معصومه حضرت حرم( ره)ينيخم امام شبستان در منا فاجعه مظلوم باختگان جان ادبودي و بزرگداشت مراسم همزمان، طور به نيهمچن

 .شد برگزار انقالب معظم رهبر يسو از کشور سراسر ياستانها مراکز ريسا و قم در
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 مکرمه مکه يبيالش دار هتل در منا يشهدا يسوگوار مراسم يبرگزار

 

  02:49 1394 مهر 13 خيتار

 نيمسئول گريد و ارتيز و حج سازمان سيرئ حضور با( کشنبهي)امروز عصر قربان ديع منا فاجعه باختگان جان يسوگوار و بزرگداشت مراسم

 .شد برگزار مکرمه مکه يبيدارالش هنل در منا حادثه دگانيداغد جمع در سازمان نيا

 در کشورمان ارتيز و حج سازمان سيرئ ياوحد ديسع مهندس مکرمه، مکه از ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 ريگيپ تا شد ليتشک درمنا بحران ستاد قربان ديع روز تلخ حادثه وقوع شب همان از: گفت مکه يبيدارالش هتل در منا حادثه دگانيداغد جمع

 زائران از نفر هزار 5 از شيب و باشد اندازه نيا تا فاجعه نيا عمق ميکرد ينم فکر ما شب آن تا اما باشد دگانيد حادثه و باختگان جان امور

 .باشند باخته جان فاجعه نيا در مسلمان يکشورها

 کريپ مبادا تا هستند ها سردخانه در جستجو حال در اجساد ييشناسا ميت همکاران هستم شما کنار در که اکنون هم: افزود حج سازمان سيرئ

 .بماند نيسرزم نيا در حادثه باختگان جان از يزيعز مطهر

 ما همکاران و دارد ادامه مکه صميمع سردخانه در ييشناسا ميت کار: گفت باختند، جان منا تلخ حادثه در نفر هزار 5 از شيب نکهيا انيب با يو

 در يرانيا باختگان جان مطهر اجساد از يجسد که اند کرده عهد خود با و کنند يم جستجو را يرانيا زائران يکرهايپ متعدد يکرهايپ انيم در

 .نماند يباق نيسرزم نيا

 نيا رغم يعل فرمودند له معظم: داشت انيب و کرد اشاره منا حادثه باختگان جان خصوص در يرهبر معظم مقام اميپ به حج سازمان سيرئ

 .اند گفته کيلب را حق دعوت احرام لباس در و حالت نيباتريز در خدا همانانيم ، تلخ حادثه

 روز در بودند، داده انجام را تمتع عمره نکهيا از بعد منا حادثه باختگان جان: گفت د،يآ يم بشر افراد همه سراغ به مرگ افراد نکهيا انيب با يو

 روز در بود، شده دهيبخش آنان گناهان اتيروا بر بنا عرفه روز غروب در و بودند خوانده را( ع)نيحس امام يدعا و داشته حضور عرفات در عرفه

 .خورند يم غبطه آنان حال به ياريبس که کردند ميتسل نيآفر جان به جان احرام لباس در و( ع)لياسماع حضرت قربانگاه در قربان ديع

 از ديبا که دگانيد حادثه يحقوق و يريتدب يب و تيريسوءمد از ما شود ينم باعث باختگان جان يمعنو گاهيجا البته: کرد اضافه ادامه در يو

 .ميبکش دست م،يکن مطالبه زبانيم طرف

 اساس بر که ميبدان و ديکن تأمل( ع)تيب اهل يها بتيمص در بزرگ بتيمص و غم نيا تحمل يبرا: کرد هيتوص دگانيداغد و بازماندگان به يو

 .داشت خواهند ييبايز و واال گاهيجا و گرفت خواهند آرام خداوند بهشت در و خدا خاص بندگان زمره در زانيعز نيا قرآن اتيآ
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 حادثه وقوع روز همان در منا حادثه يريگيپ خصوص در دولت ئتيه در ياضطرار تهيکم ليتشک به سخنانش در نيهمچن حج سازمان سيرئ

 .بود خواهد دگانيد حادثه حقوق ريگيپ قطعًا رانيا ياسالم يجمهور: گفت و کرد اشاره

 گرفته شکل يساز مستند و کرده يريگيپ را موضوع حادثه وقوع زمان از منا در بحران ستاد ليتشک با زين ارتيز و حج سازمان: داد ادامه يو

 .است

 در روزيد است، شده بهتر زبانيم طرف يهمکار: گفت و کرد اشاره بهداشت ريوز يسرپرست به  عربستان به يرانيا چهارنفره ئتيه سفر به يو

 در اش خانواده اجازه بدون يزائر چيه که کرد امضا مقابل طرف و شده ليتسه اجساد ليتحو ها نديفرآ م،يداشت ها يسعود با که يا جلسه

 .نشود دفن عربستان

 نکهيا به توجه با نداشت ييشناسا کارت و نشد ييشناسا تشيهو يعلت بهر است يرانيا شده داده صيتشخ که يزائر اگر: کرد نشان خاطر يو

 .داد ميخواه انجام است، موجود کشور در که ييباال تيظرف با رانيا در را شيآزما نيا انجام است بر زمان نجايا در DNA شيآزما انجام

 انقالب معظم رهبر باختگان جان يواال مقام به توجه با: گفت و کرد اشاره منا حادثه يشهدا عيرف گاهيجا به ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .شود دفن کشور سراسر يشهدا يگلزارها در زانيعز نيا مطهر يکرهايپ که فرمودند

 سيرئ يمجرد مسعود حج، سازمان يعموم روابط و استير حوزه رکليمد يشهسوار يمهد نيالمسلم و االسالم حجت حضور با مراسم نيا

 .شد برگزار مکه 3 منطقه سيرئ ييرضا اکبر و 94 حج در مکه ستاد

 جان قربان ديع روز در منا فاجعه در دارند اقامت مکه يبيدارش هتل در که مقدس مشهد 19373 کاروان زائران از نفر 18 است ذکر انيشا

 .باختند
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 شوند مجازات و شناسايي مسجدالحرام و منا دردوحادثه افرادمقصر

 

  13:31 1394 مهر 14 خيتار

 علت به جمرات يرم در گذشته يها سال در حج يبرگزار خيتار در تلخ حوادث دادن رخ به اشاره با ارتيز و حج امور در هيفق يول ندهينما

 .است بوده سابقه کم سالها نيا در منا حادثه يبزرگ به يا حادثه: گفت ۶۶ سال حوادث اي و تيجمع فشار

 امسال حج دلخراش حادثه دو: گفت مايس و صدا يخبرگزار ياعزام خبرنگار با ياختصاص مصاحبه در عسکر يقاض نيالمسلم و االسالم حجت

 ميبود يجار سال در انيرانيا يگذار حج نهيزم در يتحوالت شاهد ما م؛يبپرداز حج مناسک اصل به بعد و ميکن ليتحل و هيتجز جداگانه ديبا را

 .افتاد اتفاق يياجرا مسائل حوزه در هم و يفرهنگ مسائل حوزه در هم تحوالت نيا که

 يياجرا مسائل حوزه در تحوالت -

 و ميداشت يمشکالت مسکن در که ميبرد يپ خود يها يشناس بيآس با يياجرا مسائل حوزه در: افزود ارتيز و حج امور در هيفق يول ندهينما

 نداشت، يمناسب تيوضع که ييها ساختمان دادند؛ انجام را يموثر اقدامات حجاج مسکن سطح ارتقاء به نسبت امسال ما، يکارشناس يهاگروه

 .ميکرد اجاره را يبهتر يها ساختمان و مينکرد اجاره گريد

 پزشک بانوان از نفر 80 حدود و کرد دايپ شيافزا زن پزشکان تعداد درمان و بهداشت حوزه در: گفت عسکر يقاض نيالمسلم و االسالم حجت

 .شد زائر بانوان يدلگرم موجب ها آن حضور که شدند اعزام حج به

 يکمتر اسراف ،ييغذا تنوع جاديا با و ميريبگ را اسراف يجلو تا ميبود موظف هم هيتغذ بحث در: افزود قبل يها سال اسراف به اشاره با يو

 .کرد کمک زين حجاج سالمت به ييغذا تنوع نيا و ميداد کاهش اريبس را غذا زيدورر امسال م؛يداشت قبل يها سال به نسبت

 شيافزا ها متيق تا ميبود هم مراقب و ميداشت ارتقاء يفيک نظر از و بود همراه يجد تحول کي با امسال حج: داد ادامه يرانيا حجاج سرپرست

 .ميکرد اعالم تر نييپا درصد چند را حج يها متيق پارسال به نسبت يحت و نکند دايپ

 يفرهنگ مسائل حوزه در تحوالت -

 برنامه کي داشت حضور ها کاروان در که يزيعز يروحان هر و ميکرد متنوع را خود يها برنامه زين يفرهنگ مسائل حوزه در: افزود يو

 يهابرنامه تمام در که ديد ميخواه ميکن نگاه حج موضوع به کجاي بصورت اگر امسال شد؛ يم انجام کارها تمام آن طبق که داشت يفرهنگ

 .ميبود موفق شده ينيب شيپ
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 داد، نخواهند  را ليکم يدعا مراسم ييبرپا اجازه که شد اعالم رسمًا منوره نهيمد به ورود بدو در: گفت ارتيز و حج امور در هيفق يول ندهينما

 را ليکم يدعا نيآخر شاءاهلل ان و ميداشت باشکوه ليکم يدعا مراسم دو روال طبق ما و کرد رييتغ ميتصم نيا ميداشت که يارتباطات با يول

 .رنديبگ بهره عرفات يفضا از توانستند مردم و شد برگزار گرم يهوا نيا در هم عرفه يدعا کرد، ميخواه برگزار بعد هفته زين

 اهل زن، منزلت يها شيهما در شد؛ برگزار تيموفق با ما يالملل نيب يها شيهما: افزود امسال حج يها شيهما به اشاره با ادامه در يو

 .بود پارسال از بهتر يفيک نظر از ها يسخنران و داشتند حضور يتوجه قابل تيجمع قدس شيهما و بيتقر ت،يب

 معرفت و انس جلسات: گفت بود بهتر پارسال از تيوضع زين يغاتيتبل يها تيفعال نظر از نکهيا انيب با عسکر يقاض نيالمسلم و االسالم حجت

 يگاه و شد برگزار يشتريب تيجمع با و بهتر اريبس گذشته سال به نسبت حوزه، نيا اندرکار دست زانيعز تمام اعتراف به ها کاروان در

 .داشتند حضور جلسات در ينفر هزار 3 تا 2 يها تيجمع

 يم برپا ها هتل در که قرآن با يشب جلسات و شيهما مکرمه، مکه منوره، نهيمد در که بود قرآن انيقار از يريگ بهره يبعد مسئله: افزود يو

 يهمدل و رتيبص ت،يمعنو حج» شعار به توجه با يرانيا حجاج رفتار در است؛ شده برگزار يبهتر اريبس تيفيک با پارسال به نسبت يهمگ شد،

 .شد يم دهيد يگرد بازار به يتوجه يب و نماز و قرآن به توجه جماعت، ينمازها ييبرپا «ياسالم

 بود تر باشکوه امسال حج داد، ينم رخ منا حادثه اگر

 امسال حج که مييبگو ميتوانست يم داد ينم رخ حادثه دو نيا اگر: گفت امسال حج دلخراش حادثه دو به اشاره با کشورمان حجاج سرپرست

 که ميداشت گذشته يها سال يط عيبق قبرستان در که يمشکالت يحت است؛ شده برگزار تر باشکوه و تر يقو بهتر، اريبس پارسال به نسبت

  .ميبود يمشکالت نيچن شاهد کمتر گرفت صورت که ييها يهمکار با امسال کردند، يم ريدستگ را ما زائران يگاه

 در اي دينکن توقف نجايا که گفتند يم ها آن به و شدند يم روبرو ها ممانعت يبرخ با آمدند يم عيبق قبرستان به يوقت ما زائران: داد ادامه يو

 .بود ترمطلوب نسبتًا ما طيشرا گذشته حج با سهيمقا در اما بود همچنان يمشکالت نيچن د،ينکن باز را کتاب محل نيا

 امسال: گفت ميا داشته حج در يتر موفق و بهتر طيشرا قبل يها سال با سهيمقا در نکهيا بر ديتاک با عسکر يقاض نيالمسلم و االسالم حجت

 و ميداشت را مشکالت نيکمتر مشاعر به حجاج انتقال در و است بوده يخوب حد در مربوطه يدستگاها ريسا و حج سازمان بعثه، نيب يهمکار

 .بود خوب يمابق تلخ حادثه دو نيا از ريغ مجموع در

 علت به جمرات يرم در حجاج مرگ ،يسوز آتش ل،يس مثل گذشته يها سال در حج يبرگزار خيتار در تلخ حوادث دادن رخ به اشاره با يو

 .است بوده سابقه کم سالها نيا در يبزرگ نيا به يا حادثه حال نيا با: افزود 66 سال حوادث اي و تيجمع فشار

 ليجرثق سقوط حادثه علت يبررس و قيتحق

 ليجرثق است، نداشته سابقه حادثه نيا هيشب گذشته يها سال در: گفت بود ناگوار اريبس ليجرثق سقوط حادثه نکهيا انيب با عسکر يقاض

 يبررس ديبا يول نکرد وارد حجاج به يا لطمه زين گسترده يها بيتخر و داد ينم رخ ياتفاق و نجاستيا که است يسال چند توسعه طرح يها
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 شدن باز حال در و شده تمام ليجرثق کار زمان ايآ که کنند يبررس ديبا قيتحق يها گروه و است گرفته صورت يدقت يب نيا چرا که شود

 تلفات همه نيا که است  نيا باور رقابليغ مسئله دارد؛ قيتحق به ازين و شود يبررس ديبا ها نيا همه است؟ شده آن سقوط باعث توفان و بوده

 .داشت

 شود کاسته حادثه عمق از و برسد حداقل به الحرام مسجد صحن در زائران تعداد تا بود شده باعث يبارندگ حال هر به نکهيا به اشاره با يو

 .دادند جان ما هموطنان از نفر 11 حادثه نيا در: افزود

 است نيسنگ ما يبرا نديبب بيآس يحاج کي اگر يحت و است نيسنگ اريبس عهيضا نيا نکهيا انيب با عسکر يقاض نيالمسلم و االسالم حجت

 که را يحاتم يآقا مثل يافراد و ميشو يم مواجه بزرگ خطر نيا با يوقت و برگردند سالم و نديايب سالم حجاج همه که ميدار تالش: گفت

 .بود بزرگ يا فاجعه ما يبرا نفر کي نيهم دادن دست از و بود بزرگ يا فاجعه ميداد دست از بود برجسته نخبه استاد

 ماند خواهد اذهان بر ها سال تا فاجعه عمق

 با را يجلسات حادثه از پس: افزود شد مشغول يرسان امداد به و شد عمل وارد يفور رانيا يپزشک گروه حادثه از پس نکهيا بر ديتاک با يو

 .ماند خواهد اذهان بر ها سال تا فاجعه عمق يول ميکرد آرام را اوضاع و ميداشت مردم و ها کاروان رانيمد

 منا فاجعه نيمقصر مجازات

 دولت يخواه عذر و شدن الخروج ممنوع  مثل ييقضا اقدمات يبرخ و يساختمان شرکت يليتعط عسکر يقاض نيالمسلم و االسالم حجت

 بر حادثه نيا در يها يسعود اقدمات از را ندهيآ سال يبرا شده فوت حجاج وابستگان از نفر دو رشيپذ و غرامت پرداخت وعده و عربستان

 .شوند مجازات و مشخص نيمقصر و شود يبررس ديبا حادثه  نيا: کرد ديتاک و شمرد

 حق به مردم همه تا کرد خواهند دنبال را آن ما يها ميت زين رانيا در حضور از بعد و کرد خواهد يريگيپ خانه وزارت را پرونده نيا: گفت يو

 .شوند مطلع را موضوع تيواقع مردم و برسند خودشان

 به توجه با ونيروحان و ها کاروان رانيمد با جمرات يرم و منا سمت به حجاج رفتن از شيپ: افزود رانيا حجاج سرپرست و هيفق يول ندهينما

 .ميبود کرده هيتوج را آنان و ميا داشته يجلسات منطقه نيا در ازدحام

 مشعر از زائران و دارد وجود صبح لياوا که يازدحام به توجه با که ميگفت جلسات نيا در: گفت عسکر يقاض نيالمسلم و االسالم حجت

 و شود رفع شان يخستگ تا کنند صرف صبحانه ميده اجازه نيبنابرا برسند مهيخ به تا شوند يم خسته رسند يم منا و کنند يم حرکت

 .کنند حرکت يرم يبرا آرام آرام تا ميباش نداشته زين صبح اول ازدحام

 در که ها خانم از يتعداد جز ماندند مصون منا فاجعه بيآس از کنند يم يرم و روند يم منا به شب ما بانوان که آنجا از البته: افزود يو

 .بودند انيآقا همراه ما سنت اهل يها کاروان

 فاجعه بروز موقع ها يسعود يريتدب يب
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 وارد گذشت حادثه از که قهيدق 15 تا 10 خودم چون دارد، وجود نجايا در يمختلف مسائل: گفت رانيا حجاج سرپرست و هيفق يول ندهينما

 ستين معلوم و کرد يم تيهدا داد يرو آن در حادثه که يابانيخ نيهم سمت به را همه و بود ستادهيا عربستان سيپل دميد و شدم منطقه

 .است بوده يريتدب يب اي داشتند يخاص ليدل

 که ميرفت بود ترراحت عبور امکان و خلوت که يگريد ريمس از دوستان از يتعداد همراه به حج در ام چندساله تجربه به توجه با: افزود يو

 .بود افتاده اتفاق ابانيخ آن در يا حادثه که دادند اطالع من به يتلفن بالفاصله

 در زين نيا از شيپ که چرا باشد باال اندازه نيا تا فاجعه عمق که کردم ينم تصور اول مرحله در: گفت عسکر يقاض نيالمسلم و االسالم حجت

 به ها اتوبوس يال البه يافراد اوقات يگاه که نديايب ريمس نيا در ها اتوبوس دادند يم اجازه رياخ يها سال در ژهيبو حج يبرگزار خيتار طول

 .نبود شتريب دست انگشتان از تعدادشان که دنديد يم بيآس ليگازوئ يبو علت

 . شدند آماده ما همکاران بالفاصله حادثه نيا از اطالع با: داد ادامه يو

 ما امدادگران از يتعداد علت نيهم به و بود ابانيخ آن به ورود امکان هنوز حادثه هياول لحظات: گفت عسکر يقاض نيالمسلم و االسالم حجت

 انيآقا که يا گونه به کردند يريجلوگ ورود از شدند حادثه عمق متوجه ها يسعود نکهيا از پس اما کردند منتقل آنجا از را ياديز مجروحان

 و گرفتند زين را شان يگوش و کردند ريدستگ گرفتند يم عکس ييشناسا يبرا ها جنازه از نيدورب با که را ارتيز و حج از يمجرد و يمحمد

 شدند مجروح زين يتعداد و رفتند ايدن از منطقه آن در نفر 15 بعثه همکاران از: کرد حيتصر يو.برگرداندند

 اند رفته يرم يبرا ريمس آن از يسعود يامرا از يتعداد که کنند يم مطرح يبرخ نکهيا: داد ادامه يرانيا حجاج سرپرست و هيفق يول ندهينما

 يجلو اگر و کردند يم را کار نيا ها نيا گذشته يها سال در اما است، متفاوت رفتند يم ها آن که يريمس رايز ندارد قيتطب تيواقع با

 هدف اي بود هدف نيا با زين امسال ايآ که است نيا پرسش دادند؛ يم حرکت اجازه بعد و داشتند يم نگه را آن يکم شد يم متراکم تيجمع

 بود متفاوت قبل يها سال به نسبت امسال طيشرا که چرا بود اشتباه اريبس ها آن کار نيا داشت يليدل هر اگر: گفت يو .بود کار در يگريد

 معروف ابانيخ سمت به را آن و شود يم بسته تيجمع يجلو يوقت يطيشرا نيچن در پس بود، شده گرم درجه 50 يباال هوا که يا گونه به

 معلوم پس بود شده دهيپوش يآهن يها نرده با اطراف در هم ها مهيخ و نبود کار در هم يآب و بندند يم را شيجلو و کنند يم تيهدا 204

 .شود يم جاديا يتلفات يطيشرا نيچن در که است

 و نبود که هم يآب و شدند يم هوش يب و افتادند يم باختگان جان گفتند يم شاهدان يبرخ: افزود عسکر يقاض نيالمسلم و االسالم حجت

 دنديد که يزمان و رفتند يم چادرها سقف يرو خود جان نجات يبرا هم يا عده افتد، يم اتفاق نيا جيتدر به عتايطب بود، بسته هم اطراف

 .رفتند همه کدفعهي و کردند باز را درها است اديز فاجعه

 بودند دسته دو حادثه در گرفتار افراد
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 رفتند ايدن از و دنديد بيآس فشار از تيجمع ريز و گرما علت به هياول لحظات در يا عده بودند دسته دو شدند گرفتار که يکسان: داد ادامه يو

 اند کرده يطراح را فضا شکل نيا يتيجمع نيچن يبرا اگر پس باختند، جان شد يامدادرسان ريد و بودند مجروح نکهيا علت به هم يا عده و

 .کردند يم ريتدب زين نجاتش و امداد يبرا ديبا

 .کرد رها خدا امان به را ها آن و ندارد را الزم امکانات که کرد منتقل يابانيخ به را تيجمع توان ينم: کرد ديتاک عسکر يقاض

 تراکم وجود با که چرا ميبرو ميتوانست يم دادند يم اجازه اگر نديگو يم ياريبس گرفتند؟ را تيجمع جلو چرا که است نيا پرسش: افزود يو

 ريمس نيا که ندادند ياطالعات چرا د؛ياين شيپ يمشکل نيچن تا کنند کنترل را تيجمع توانستند يم نيبنابرا بود، روان ريمس تيجمع

 ندارد؟ را ميعظ تيجمع نيا تيظرف نيگزيجا

 نيا خود و ختندير آب آنجا آبپاش يها نيماش با و امدندين مردم کمک به کوپترهايهل نيا چرا: گفت عسکر يقاض نيوالمسلم االسالم حجت

 به دند،يد را يشتريب بتيمص ها نيا و شد نيسنگ شدند انباشته هم يرو که ياجساد نيا: داد ادامه يو .کرد درست را يبزرگ بتيمص تازه

 .است يمهم اريبس مسئله حال هر

  يرهبر شيفرما به بنا ابي قتيحق تهيکم ليتشک ضرورت

 حتمًا داشتند ديتأک ما نظام مسئوالن و فرمودند اعالم ما زيعز رهبر که طور همان: افزود يرهبر معظم مقام اناتيب به اشاره با عسکر يقاض

 نيا تا کنند يهمکار گام نياول در که است نيا يسعود عربستان کشور مسئوالن به ام هيتوص: گفت يو .شود ليتشک ابي قتيحق تهيکم ديبا

 نشان را يالعمل عکس چه ها يکينزد همان داشته حضور جا آن که يمدن دفاع شود، برخورد ديبا است مقصر سيپل اگر و شود برطرف مشکل

 .کنند منتقل ها مارستانيب به را مجروحان عيسر و نديايب برانکارد با که نداشتند يآمادگ قبل از نهايا چرا داد؟

 نيچن نيا کردند ينم فکر نهايا چون نداشتند را يپزشک الزم امکانات ها مارستانيب يبعض دادند اطالع ما به: افزود يرانيا حجاج سرپرست

 يبرا را کار مقدمات ديبا ديآ يم ايدن کنار و گوشه از يانبوه تيجمع يوقت نکردند، را فکرش اول از چرا خب ند،يبب بيآس جا نيا يتيجمع

 هر جهينت و کشور به مطهرشان کريپ بازگشت و اجساد ييشناسا از بعد ميگذار يم را يريگيپ است، يجد بحث کي امداد بحث م،ينيبب ها آن

 .ميده يم اطالع مردم به باشد چه

 اول مرحله در ما کردند منتقل را اجساد يوقت نهايا: گفت يفوت عنوان به مفقودان شدن اعالم و حجاج کريپ ييشناسا خصوص در عسکر يقاض

 در ييشناسا يبرا يگروه ها مارستانيب همه در ميکرد تالش نکند، دايپ شيافزا ما يها يفوت آمار نکهيا ليدل به ميبود مجروحان دنبال به

 .کنند دايپ حضور آنجا

 در حجاج که ييها يماريب ريسا و ها گرمازده مخصوص مارستانيب نيا تا دادند اجازه و ميدار منا در ييصحرا مارستانيب کي: داد ادامه يو

 به هم يبرخ و شدند منتقل آنجا به ياديز تعداد و مجروحان نيا کردند، آماده را مکه مارستانيب بالفاصله باشد، شوند يم گرفتارش آنجا

 در بالفاصله افتاد اتفاق حادثه نيا يوقت: گفت يرهبر معظم مقام بعثه در يرانيا حجاج سرپرست .شدند داده انتقال مختلف يها مارستانيب

 .شد ليتشک بحران ستاد ماندم، آنجا دوازدهم روز بعدازظهر تا لحظه نيآخر تا نکردم حرکت منا از هم من خود م،يداد ليتشک بحران ستاد منا
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 اتخاذ آنجا که بود هياول يها يريگ ميتصم جزو ها نيا اجساد، ييشناسا و دگانيد بيآس به کمک ،يامدادرسان مسئله: افزود عسکر يقاض

 .ميبود رفتگان دست از ييشناسا دنبال به روز همان از بعد و ميکرد

 مصدوم عنوان به نفر چند تعداد نيا از و بودند برنگشته خود يها مهيخ به نفر 480 حدود که ميگرفت ها کاروان از يآمار: داد ادامه يو

 .شد نفر 464 حدود ما مفقودان و يها يفوت جمع تًاينها و شدند ييشناسا

 کردم، صحبت مردم با شفاف صورت به و دادم انجام مصاحبه هم من شد، ييشناسا اول يروزها در اجساد تعداد نيا از: گفت عسکر يقاض

 .هستند يفوت اي مجروح نهايا ميدانست ينم واقعًا و ميدار مفقود تعداد نيا ميکرد اعالم رسمًا بعد م،يکرد اعالم را ها شده فوت يها ياسام

 گفتند چون زدند سر طائف و جده در يحت کردند يسرکش دوستان را ها مارستانيب تمام گذشت حادثه نيا از که روز دو: کرد ديتأک يو

 يوقت: گفت يرهبر معظم مقام بعثه سيرئ  .کردند يسرکش هم را جا آن يها مارستانيب و اند کرده منتقل شهر دو نيا به را مجروحان يبرخ

 را مفقودان اگر آمد، ما دست يآمار و شدند ييشناسا اکثرًا شد گرفته هم شانيرهايتصو و شد مشخص مصدومان و مجروحان تعداد ما يبرا

 .هستند ها يفوت جزو م،يکن يم اعالم هم

 ديبا بود، مفقود جسدشان که يفوت يسر کي و بود شده ييشناسا شانيجسدها يفوت يسر کي که تفاوت نيا با منتها: داد ادامه عسکر يقاض

 داخل ما يروهاين دادند ينم اجازه کرد، رييتغ اوضاع مرتبه کي که ميبود روبرو يجد يمشکل با نجايا: گفت يو.ميرفت يم ييشناسا يبرا

 که دهم يم شهادت خدا و خود نيب يول کنم آزرده را فيشر مردم خاطر خواهم ينم من کنند، ييشناسا را ها جنازه و شوند ها سردخانه

 احساس نکهيا با رفتند، بود هياول مراحل در که يطيشرا آن با ها جنازه يالبال ها سردخانه در يمتوال يها ساعت بعثه مجموعه و ما يروهاين

 و يعيطب حال گريد حادثه عمق خاطر به و آمدند يم من شيپ آنها از يبعض: داد ادامه عسکر يقاض .بودند دهيد بيآس هم نهايا خود شد يم

 نکهيا يبرا: گفت حجاج تيريمد خصوص در يو .ميکن تيريمد را زائر هزار 64 که ميدار فهيوظ دو ما همه م،يندار هم اآلن و مينداشت يعاد

 و دهند يم انجام مکه در را ارتشانيز يآرام با اآلن ها کاروان شد، تيريمد شکر را خدا د،ياين وجود به يآشفتگ و نخورد گره هم به زائران کار

 .گردنديم باز هنيم به است شده تمام اعمالشان که حجاج از يبخش

 آن سراغ که روز آن يفردا يول زدند يم هم شماره اجساد يبرا ها آن بود، اجساد ييشناسا يبرا ما دوم کار: افزود يرانيا حجاج سرپرست

 سخت اريبس را ما کار و گرفت صورت يريتدب يب نيا است، شده داده انتقال يگريد يجا به جسد آن که ميکرد يم مشاهده ميرفت يم شماره

 آمده دولت ئتيه طرف از بهداشت محترم ريوز يهاشم زاده يقاض جناب و کنم يم صحبت شما با دارم اآلن که بنده: گفت عسکر يقاض .کرد

 م،يداشت ما که ييها غاميپ دادند، انجام ييگفتگوها کردند مشخص ها آن که ييها ئتيه با داشتند، مذاکره عربستان بهداشت ريوز با نجايا اند

 اعالم هم اول از و شوند ييشناسا اجساد نيا ديبا عتريسر که ميگفت و کردند منتقل را مسائل همه و آمد من شيپ عربستان عهديول ندهينما

 از که يحجت اتمام ليدل به ها آن: افزود ها يسعود مواضع خصوص در يو.شد نخواهند دفن عربستان در مان زائران از چکداميه که ميکرد

 .ميکن ينم دفن را يرانيا جنازه چيه ما که گفتند شد اعالم رانيا کشور

 شان قاطع مواضع ليدل به يرهبر معظم مقام از تشکر
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 دفترمان، قيطر از اول يروزها در من کنم، يم تشکر شان قاطع مواضع ليدل به يرهبر معظم مقام از خود سهم به من: داد ادامه عسکر يقاض

 وقت چيه من: افزود يو .فاجعه عمق خاطر به باشم، مسلط خود اعصاب بر توانستم ينم يگاه من قتًايحق دادم، قرار انيجر در را له معظم

 بعثه در که زانيعز نيا که ديديد شما خود است، افتاده ياتفاق چه دميفهم يم چون ستميگر اريبس خفا در اما ختمينر اشک مردم يجلو

 از ما، کاروان رانيمد از ما، ونيروحان نفر 12 خارجه، وزارت از مان زانيعز ح،يتواش گروه از کارگر يحسن محسن جناب مانند ما چشم يجلو

  .بود نيسنگ يليخ ما يبرا دادند، پروردگار به را خود جان حادثه نيا در حال هر به مايس و صدا

 قابل اصاًل ميديرس يم خدمتشان که ييها نيا از يبعض و مردم عموم و پور ييآقا يآقا ،يآباد رکن يآقا جناب فوت: داد ادامه عسکر يقاض

 يبرا زين پسرش و بود آمده حج به سالها از بعد که يجانباز و داد دست از را خود برادر سه يخانم حادثه نيا در: افزود يو .ستين تحمل

 حادثه نيا در را پسرم يول دختر کي و بود پسر کي نيهم من ندار و دار ديگو يم و آمده من شيپ کرد يم يهمراه را او سفر نيا در کمکش

 ما شود، يم ذوب انسان قلب م،يکن تحمل را ها نيا ميتوان يم چگونه ما داشت، يمقاوم هيروح جانباز نيا: گفت عسکر يقاض .دادم دست از

 که داغدار يها خانواده از يبرخ به نيهمچن يو .مياوريب طاقت و ميبشنو ميتوان يم چگونه م،يهست( ع) تيب اهل عهيش ما م،يهست مسلمان

 همسر بدون حاال و بودند آمده حج به شان همسران با ها خانم از يتعداد: افزود و کرد اشاره بودند داده دست از فاجعه نيا در را زانشانيعز

 .بدهند را شانيها بچه جواب چگونه نهايا اند، بازگشته

 نيچن يرهبر آمد وجود به اجساد انتقال در تعلل يزمان يوقت: گفت ميکن افتخار يرهبر نيچن داشتن به ديبا ما نکهيا انيب با عسکر يقاض

 شد باعث شانيا قاطعانه مواضع م،يکن تشکر شانيا از ديبا که کننديم يريگ موضع الحرام اهلل تيب زائران و ملت از دفاع در شجاعانه و قاطعانه

 سازمان در شانيها يريگ موضع خاطر به جمهور سيرئ از نيهمچن يو.شود منتقل کشور به زودتر اجساد و رديبگ سرعت عربستان در کارها

 زين بعد روز گشت، منتقل رانيا به و شد ييشناسا اجساد از نفر 104 اول گام در: گفت يرانيا حجاج سرپرست .کرد تشکر گريد يجاها و ملل

 .شدند منتقل رانيا به شب و ييشناسا گريد نفر 114

 ها آن به يخاص آمپول و شوند يم شستشو جده در مطهر اجساد: افزود اند شده ييشناسا مشخصات و اسم با اجساد نکهيا انيب با عسکر يقاض

 يم نوشته مشخصات و جسد ريتصاو ها تابوت يرو بر: گفت يو .رنديگ يم قرار تابوت در و نکنند دايپ يمشکل جسدها تا است شده قيتزر

 .ماند ميخواه مکه در ندهيآ روز چند تا اجساد انتقال روند يريگيپ يبرا ياوحد يآقا و بنده: افزود عسکر يقاض .شود

 شد نخواهند دفن عربستان در شده ييشناسا اجساد

 دست از ليدل به هم آن که نشوند ييشناسا که گريد يبرخ: گفت ميده يم انتقال رانيا به را شده ييشناسا اجساد اکثر نکهيا انيب با يو

 اجساد از يبعض: افزود يرانيا حجاج سرپرست .کرد نخواهند دفن را اجساد که اند داده قول يسعود مقامات است، شان تيهو يها نشانه دادن

 ان يد شيآزما مانده يباق راه تنها نبود گو جواب مراحل نيا اگر البته اند شده ييشناسا ها کاروان ريمد قيطر از يبرخ و ها خانواده قيطر از

  .است يا

 يطوالن ليدل به است شده نيا بر قرار اند داشته يسعود بهداشت ريوز با که ييگفتگو طبق کشورمان بهداشت ريوز: داد ادامه عسکر يقاض

 .شود انجام اجساد يرو بر رانيا در مربوطه شاتيآزما تا شود منتقل رانيا به دارد بودن يرانيا مشخصات که يجسد يا ان يد شيآزما بودن
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 از شدت به و آمدند يم ما دنيد به کشورها حج مسئوالن از يبعض: افزود منا حادثه از کشورها گريد يها بعثه و حج يوزرا تأثر به اشاره با يو

 .شدند يم متأثر است رانيا به متعلق منا در رفته دست از انيحاج شتريب دنديفهم يم يوقت و بودند متأثر حادثه نيا

 بيآس حادثه نيا از کشورها شتريب و نبود رانيا به متعلق فقط دگانيد بيآس چون است متأثر حادثه نيا از اسالم جهان: گفت عسکر يقاض

 .دنديد

 از و نديبگو مردم به را تيواقع که بود نيا عربستان مقامات به ما شنهاديپ: افزود ابي قتيحق تهيکم عتريسر چه هر ليتشک بر ديتأک با يو

 .بدهند ها ملت و ها دولت به يا کننده قانع پاسخ و کنند يفکر هم ندهيآ يبرا و رنديبگ کمک موضوع نيا يبرا کشورها گريد

 باختگان جان يها خانواده به حج مسئوالن يسو از هيد پرداخت

 باختگان جان: گفت کنند پرداخت هيد منا باختگان جان يها خانواده به ديبا عربستان حج مسئوالن نکهيا به اشاره با يرانيا حجاج سرپرست

 و است يريگيپ دست در ما قيطر از موضوعات نيا: افزود عسکر يقاض  .کردند ميتسل نيآفر جان به جان مظلومانه حادثه نيا در منا

 .باشد بخش جهينت ميدواريام

 کرد ليتعط را حج شود يم مگر

 ياله واجب که را حج شود يم مگر: گفت شد نخواهد محو خيتار حافظه از حادثه نيا اما گذشت اش يتلخ همه با امسال حج نکهيا انيب با يو

 ما فقه در و ربکم تيب يف اهلل اهلل که فرمودند( ع) نيحس امام و يمجتب حسن امام به آخرشان تيوص در( ع) نيرالمؤمنيام کرد، ليتعط است

 يم مگر بفرستد؛ حج به را عده کي المال تيب نهيهز از دارد فهيوظ ياسالم حکومت شد، يخال گزار حج از خدا خانه اگر که است آمده هم

 .کرد ليتعط را حج شود

  کنند؟ اداره ندهيآ يها سال در را منا وهيش نيهم به خواهند يم ايآ: افزود يسعود حج مسئوالن به خطاب عسکر يقاض

 نيا در يا مصاحبه و اند آمده حج به شانيا شيپ سال چند: گفت عربستان حج مسئوالن به يشهرستان مهندس شنهاديپ به اشاره با يو

 داده يعربستان مقامات به شود يساز ساختمان منا در نکهيا بر يمبن يشنهاديپ 54 سال در يشهرستان مهندس دارد، وجود شانيا از نهيزم

 .باشند داشته را آن در اسکان شيگنجا نفر ونيليم چند تا شود انجام طبقه چند در يساز ساختمان نيا که بودند

 طرح ياجرا به شروع و کردند جاديا کوپتريهل باند زدند، منا در آب مخزن شد، واقع قبول مورد يشهرستان مهندس طرح: افزود عسکر يقاض

 ساختمان دينبا منا در بودند گفته رمستدليغ تيروا کي اساس بر و منا يف البناء که بود گفته عربستان يمفت باز بن زمان آن در اما نمودند

 را تيجمع توانند ينم که است معلوم کردند احداث منا در که ييها مهيخ با ها يعربستان سال يها سال و افتاد اتفاق نيا تينها و شود يساز

 و کنند اضافه دوباره را درصد 20 خواهند يم ندهيآ سال از: گفت حج در کشورها تيظرف يدرصد 20 کاهش به اشاره با يو .باشند پاسخگو

 تکرار دوباره حوادث نيا مطمئنًا خب بفرستند، جمرات به را افراد خواهند يم کيبار يها ابانيخ نيهم با کند، دايپ شيافزا حج تيجمع

 را يا عده و زدند چادر مزدلفه در عربستان حج مقامات: افزود ندارد را يتيجمع نيچن شيگنجا منا نکهيا به اشاره با عسکر يقاض .شد خواهد

 .ستين درست و دارد مشکل يشرع لحاظ از منا به تهيمب که دهند يم اسکان آنجا در
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 بسازند طبقه چند در را منا ديبا يعربستان مسئوالن

 طبقه چند در را منا و کنند استفاده ياسالم يکشورها نيمتخصص و مسلمان يها ملت روشن افکار از ديبا عربستان مسئوالن: گفت يو

 گريد از گرفتن کمک: افزود يرانيا حجاج سرپرست .دارد همراه به يجد يها بيآس هم آن که يآپارتمان يها ساختمان شکل به نه بسازند

 امبريپ از االمر، يف شاورهم و ديفرما يم قرآن خود بلکه ديکن کمک ما به ديبا و ميناتوان ما نديبگو ها آن که ستين نيا يمعنا به کشورها

 نيا در: گفت نجات و امداد بحث به اشاره با عسکر يقاض .ريبگ مشورت مردم از که ديفرما يم( ص) امبريپ به خدا م،يندار مهمتر که( ص)

 .بدهد دست از را جانش مارستانيب به دنيرس از قبل تا م،يببر مکه به منا از را مجروح شود ينم شود انجام يجد کار ديبا نهيزم

  بروند؟ کجا مردم کرد؟ خواهند تردد چگونه ها آمبوالنس شود، تکرار حادثه نيا اگر: داد ادامه يو

 صورت نظر ديتجد نهيزم نيا در اگر: گفت کنند نظر ديتجد خود يياجرا يها روش در ديبا عربستان مسئوالن نکهيا انيب با عسکر يقاض

 عده کي که زنند يم ييها حرف چرا: افزود منا حادثه در ياله قدر و قضا نهيزم در ييها صحبت رد با يو.شود يم تکرار ها بيآس نيا ردينگ

 در ياله قدر و قضا. است ياله قدر و قضا مييبگو و ميکن پرت نييپا به بام پشت يباال از را خود که شود ينم رند؟يبگ خرده آنها بر عالم انسان

 حادثه نيا از ديتوانست يم که يصورت در است بوده ياله قدر و قضا دييبگو و ديبفرست قتلگاه به را مردم دينبا دارد، يگريد يمعنا اسالم

 .ميکن يريشگيپ

 داشت؟ حضور چه يبرا مشعر و منا در ينظام يروين

 مشعر و منا در ينظام يروين اصاًل کرد، استفاده ينظام يروين از دينبا امداد کار يبرا: گفت منا در ينظام يروين حضور از انتقاد با عسکر يقاض

 يجد ديبا اند آمده عربستان به رانيا از گزار عمره نفر هزار 800 فقط و ديده يم انجام عمره و حج سال هر که شما داشت؟ حضور چه يبرا

 حضور حج امداد در ديبا دهيد آموزش يها انسان: افزود شود جاديا حج امداد ژهيو گروه ديبا نکهيا انيب با يو .ديکن عمل تان تيمسئول به تر

 ژهيو کمک اگر لحظه نيا در که بدانند ديبا دارد يمصنوع دندان که يرمرديپ مثالً  کنند يامدادرسان بتوانند يمجروح هر يبرا تا باشند داشته

 .شد خواهد خفه فرد نشود،

 حل راه و داد ميخواه ليتشک يکارشناس يها تهيکم حج از بعد: گفت و کرد اشاره شده عنوان مسائل بودن يجد به يرانيا حجاج سرپرست

 ياصل مقصر شدن مشخص يبرا يا ژهيو يها يهمکار ديبا هم عربستان: افزود عسکر يقاض .ميده يم ارائه حوادث نيا از يريشگيپ يبرا

 .کند برخورد نيمقصر با قاطع صورت به و دهد انجام منا حادثه

 بهيمص اصابتهم اذا نيالذ َنيبشرالصابر و است آمده آن در که است قرآن فرهنگ ما فرهنگ: گفت منا باختگان جان يها خانواده به خطاب يو

 باختگان جان: افزود شهدا يها خانواده صبر به اشاره با عسکر يقاض .ميده انجام ميتوان ينم يکار صبر جز ما و راجعون هيال انا و هلل انا قالوا

 گو کيلب و احرام حال در امتيق يفردا دهند جان احرام حال در که يکسان ميدار يتيروا در که طور همان دادند جان احرام حال در منا

 به ها آن يول ميا داده دست از را مان زانيعز است درست آمرزد، يم هم و بخشد يم هم عرفات در خداوند: گفت يو .شوند يم محشور

 تا مکه در رانيا مسئوالن ما: افزود عسکر يقاض .رنديبگ مضاعف اجر تا کنند شهيپ صبر بازماندگان اهلل شاء ان و اند کرده دايپ راه بهشت

  .ميرسانيم مردم اطالع به را جينتا و ميکن يم تالش جه،ينت به رساندن
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 شد آغاز ايران به بعد مدينه زائران بازگشت
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 .يافت خواهد پايان مهرماه 25 و شده آغاز كشورمان به پيامبر شهر از بعد مدينه زائران انتقال عمليات گفت مدينه ستاد رييس

 . خبرداد اسالمي ميهن پيامبربه ازشهر بعد مدينه زائران انتقال عمليات آغاز از مدينه ستاد رئيس فرهمند نصراهلل

 به بعد مدينه حاجي هزار 27 حدود بازگشت داشت اظهار منوره درمدينه حج رساني اطالع پايگاه خبرنگار با درگفتگو مدينه ستاد رئيس

 .يافت خواهد پايان ماه اين پنجم و بيست و شد آغاز ماه مهر دوازدهم از كشورمان

 .شوند مي منتقل كشور در پروازي ايستگاههاي به اير ايران و ماهان هواپيمايي شركت دو پرواز 112 با بعد مدينه زائران وي بگفته

 تا افزود داشت خواهد ادامه(  حجه ذي26) مهرماه 18 تا پيامبر شهر به مكرمه مكه از بعد مدينه زائران اعزام اينكه به اشاره با همچنين وي

 درحوزه خدمات وارائه يابند مي اسكان منوره مدينه هاي هتل در ايراني هزارزائر10 حدود روزانه متوسط طور به حجاج اعزام عمليات پايان

 .دارد ادامه مختلف هاي

 افراد اين از كدام هيچ گفت و كرد نفراعالم شش گفتند وداع را دارفاني منوره درمدينه 94 حج درموسم كه را زائريني تعداد درادامه فرهمند

 مي ارائه روزي شبانه صورت به درمانگاه درپنج ايراني زائرين به پزشكي خدمات ، مدينه بربيمارستان عالوه گفت وي. نكردند فوت حادثه براثر

 .شود

 

 

 

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   579

 

 مکرمه مکه «ديالتوح منار» هتل در منا يشهدا يسوگوار مراسم يبرگزار
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 نيا نيمسئول گريد و ارتيز و حج سازمان سيرئ حضور با گذشته شب قربان ديع منا فاجعه باختگان جان يسوگوار و بزرگداشت مراسم

 .شد برگزار مکرمه مکه «ديالتوح منار» هتل در منا حادثه دگانيداغد جمع در سازمان

 در کشورمان ارتيز و حج سازمان سيرئ ياوحد ديسع مهندس مکرمه، مکه از ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 بحران ستاد قربان ديع روز تلخ حادثه وقوع شب همان از: گفت مکه  «ديالتوح منار» هتل در لياردب استان از منا حادثه دگانيداغد جمع

 و باشد اندازه نيا تا فاجعه نيا عمق ميکرد ينم فکر ما شب آن تا اما باشد دگانيد حادثه و باختگان جان امور ريگيپ تا شد ليتشک درمنا

 .باشند باخته جان فاجعه نيا در مسلمان يکشورها زائران از نفر هزار 5 از شيب

 کريپ مبادا تا هستند ها سردخانه در جستجو حال در اجساد ييشناسا ميت همکاران هستم شما کنار در که اکنون هم: افزود حج سازمان سيرئ

 .بماند نيسرزم نيا در حادثه باختگان جان از يزيعز مطهر

 ما همکاران و دارد ادامه مکه صميمع سردخانه در ييشناسا ميت کار: گفت باختند، جان منا تلخ حادثه در نفر هزار 5 از شيب نکهيا انيب با يو

 در يرانيا باختگان جان مطهر اجساد از يجسد که اند کرده عهد خود با و کنند يم جستجو را يرانيا زائران يکرهايپ متعدد يکرهايپ انيم در

 .نماند يباق نيسرزم نيا

 نيا رغم يعل فرمودند له معظم: داشت انيب و کرد اشاره منا حادثه باختگان جان خصوص در يرهبر معظم مقام اميپ به حج سازمان سيرئ

 .اند گفته کيلب را حق دعوت احرام لباس در و حالت نيباتريز در خدا همانانيم ، تلخ حادثه

 روز در بودند، داده انجام را تمتع عمره نکهيا از بعد منا حادثه باختگان جان: گفت د،يآ يم بشر افراد همه سراغ به مرگ افراد نکهيا انيب با يو

 روز در بود، شده دهيبخش آنان گناهان اتيروا بر بنا عرفه روز غروب در و بودند خوانده را( ع)نيحس امام يدعا و داشته حضور عرفات در عرفه

 .خورند يم غبطه آنان حال به ياريبس که کردند ميتسل نيآفر جان به جان احرام لباس در و( ع)لياسماع حضرت قربانگاه در قربان ديع

 از ديبا که دگانيد حادثه يحقوق و يريتدب يب و تيريسوءمد از ما شود ينم باعث باختگان جان يمعنو گاهيجا البته: کرد اضافه ادامه در يو

 .ميبکش دست م،يکن مطالبه زبانيم طرف

 حادثه وقوع روز همان در منا حادثه يريگيپ خصوص در دولت ئتيه در ياضطرار تهيکم ليتشک به سخنانش در نيهمچن حج سازمان سيرئ

 .بود خواهد دگانيد حادثه حقوق ريگيپ قطعًا رانيا ياسالم يجمهور: گفت و کرد اشاره
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 دنبال تيجد با را موضوع و کرده يريگيپ را موضوع حادثه وقوع زمان از منا در بحران ستاد ليتشک با زين ارتيز و حج سازمان: داد ادامه يو

 .ميا کرده

 يروزها است، شده بهتر زبانيم طرف يهمکار: گفت و کرد اشاره بهداشت ريوز يسرپرست به  عربستان به يرانيا چهارنفره ئتيه سفر به يو

 اجازه بدون يزائر چيه که کرد امضا مقابل طرف و شده ليتسه اجساد ليتحو ها نديفرآ م،يداشت ها يسعود با که يا جلسه در گذشته

 .نشود دفن عربستان در اش خانواده

 انقالب معظم رهبر باختگان جان يواال مقام به توجه با: گفت و کرد اشاره منا حادثه يشهدا عيرف گاهيجا به ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .شود دفن کشور سراسر يشهدا يگلزارها در زانيعز نيا مطهر يکرهايپ که فرمودند

 گريد اجساد ييشناسا يبرا جستجوها و شده منتقل کشور به منا حادثه باختگان جان مطهر کريپ 300 از شيب: کرد نشان خاطر ياوحد

 .دارد ادامه خلوص و تيجد با هموطنانمان

 .خواند( ع)تيب اهل شگانيپ ارادت و محبان اسوه را لياردب مردم سخنانش انيپا در حج سازمان سيرئ

 حوزه رکليمد يشهسوار يمهد نيالمسلم و االسالم حجت ،94 حج اتيعمل ريمد و حج سازمان معاون يمحمد ديحم حضور با مراسم نيا

 .شد برگزار لياردب استان ارتيز و حج ريمد ييآرا چمن ودود و مکه 3 منطقه ريمد ييرضا اکبر حج، سازمان يعموم روابط و استير

 يها کاروان زائران از زانيعز نيا از نفر 11 که دنديرس شهادت به منا تلخ حادثه در لياردب استان از هموطنانمان از نفر 12 است ذکر انيشا

 .بودند مکه ديالتوح منار هتل در ساکن
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 مکرمه مکه «لياالص ستاالتيکر» هتل در منا حادثه يشهدا بزرگداشت مراسم يبرگزار

 

  15:35 1394 مهر 14 خيتار

 نيا نيمسئول گريد و ارتيز و حج سازمان سيرئ حضور با گذشته شب قربان ديع منا فاجعه باختگان جان يسوگوار و بزرگداشت مراسم

 سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به.شد برگزار مکرمه مکه «لياالص ستاالتيکر» هتل در منا حادثه دگانيداغد جمع در سازمان

 هتل در زدي استان از منا حادثه دگانيداغد جمع در کشورمان ارتيز و حج سازمان سيرئ ياوحد ديسع مهندس مکرمه، مکه از ارتيز و حج

 و باختگان جان امور ريگيپ تا شد ليتشک درمنا بحران ستاد قربان ديع روز تلخ حادثه وقوع شب همان از: گفت مکه  «لياالص ستاالتيکر»

 در مسلمان يکشورها زائران از نفر هزار 5 از شيب و باشد اندازه نيا تا فاجعه نيا عمق ميکرد ينم فکر ما شب آن تا اما باشد دگانيد حادثه

 در جستجو حال در اجساد ييشناسا ميت همکاران هستم شما کنار در که اکنون هم: افزود حج سازمان سيرئ .باشند باخته جان فاجعه نيا

 حادثه در نفر هزار 5 از شيب نکهيا انيب با يو .بماند نيسرزم نيا در حادثه باختگان جان از يزيعز مطهر کريپ مبادا تا هستند ها سردخانه

 زائران يکرهايپ متعدد يکرهايپ انيم در ما همکاران و دارد ادامه مکه صميمع سردخانه در ييشناسا ميت کار: گفت باختند، جان منا تلخ

 سازمان سيرئ .نماند يباق نيسرزم نيا در يرانيا باختگان جان مطهر اجساد از يجسد که اند کرده عهد خود با و کنند يم جستجو را يرانيا

 ، تلخ حادثه نيا رغم يعل فرمودند له معظم: داشت انيب و کرد اشاره منا حادثه باختگان جان خصوص در يرهبر معظم مقام اميپ به حج

 د،يآ يم بشر افراد همه سراغ به مرگ افراد نکهيا انيب با يو .اند گفته کيلب را حق دعوت احرام لباس در و حالت نيباتريز در خدا همانانيم

 را( ع)نيحس امام يدعا و داشته حضور عرفات در عرفه روز در بودند، داده انجام را تمتع عمره نکهيا از بعد منا حادثه باختگان جان: گفت

 لباس در و( ع)لياسماع حضرت قربانگاه در قربان ديع روز در بود، شده دهيبخش آنان گناهان اتيروا بر بنا عرفه روز غروب در و بودند خوانده

 باختگان جان يمعنو گاهيجا البته: کرد اضافه ادامه در يو .خورند يم غبطه آنان حال به ياريبس که کردند ميتسل نيآفر جان به جان احرام

 .ميبکش دست م،يکن مطالبه زبانيم طرف از ديبا که دگانيد حادثه يحقوق و يريتدب يب و تيريسوءمد از ما شود ينم باعث

 حادثه وقوع روز همان در منا حادثه يريگيپ خصوص در دولت ئتيه در ياضطرار تهيکم ليتشک به سخنانش در نيهمچن حج سازمان سيرئ

 ستاد ليتشک با زين ارتيز و حج سازمان: داد ادامه يو .بود خواهد دگانيد حادثه حقوق ريگيپ قطعًا رانيا ياسالم يجمهور: گفت و کرد اشاره

 به يرانيا چهارنفره ئتيه سفر به يو  .ميا کرده دنبال تيجد با را موضوع و کرده يريگيپ را موضوع حادثه وقوع زمان از منا در بحران

 ها يسعود با که يا جلسه در گذشته يروزها است، شده بهتر زبانيم طرف يهمکار: گفت و کرد اشاره بهداشت ريوز يسرپرست به  عربستان

 سيرئ .نشود دفن عربستان در اش خانواده اجازه بدون يزائر چيه که کرد امضا مقابل طرف و شده ليتسه اجساد ليتحو ها نديفرآ م،يداشت

 که فرمودند انقالب معظم رهبر باختگان جان يواال مقام به توجه با: گفت و کرد اشاره منا حادثه يشهدا عيرف گاهيجا به ارتيز و حج سازمان

 تلخ حادثه در زدي استان از هموطنانمان از نفر 2 است ذکر انيشا .شود دفن کشور سراسر يشهدا يگلزارها در زانيعز نيا مطهر يکرهايپ

 يمحمد ديحم حضور با مراسم نيا .بودند مکه لياالص ستاالتيکر هتل در ساکن يها کاروان زائران از زانيعز نيا که دنديرس شهادت به منا

 و حج سازمان يعموم روابط و استير حوزه رکليمد يشهسوار يمهد نيالمسلم و االسالم حجت ،94 حج اتيعمل ريمد و حج سازمان معاون

 .شد برگزار مکه کي منطقه ريمد ينيحس يمرتض ديس
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 افتي انتقال کشور به منا فاجعه باختگان جان از گريد تن 90 مطهر کريپ
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 .افتي انتقال کشور به امروز صبح منا فاجعه باختگان جان از گريد تن 90 مطهر کريپ

 فردوگاه در مهرماه 14 شنبه سه امروز صبح قهيدق 30 و 7 ساعت باختگان، جان نيا کريپ حامل يمايهواپ: کرد اعالم ارتيز و حج سازمان

 .نشست نيزم به تهران مهرآباد

 يط از پس باختگان جان يکرهايپ و است شده يرسان اطالع آنان يها خانواده به کشور به باختگان جان نيا کريپ انتقال رساند يم اطالع به

 .شد خواهد داده انتقال آنان يشهرها به يقانون مراحل

 

 نفر 464 منا فاجعه يرانيا باختگان جان شمار .باختند جان مسلمان يکشورها زائران از تن هزار 4 از شيب قربان ديع روز در منا تلخ فاجعه در

 .باشد يم
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 دينرس نفر ۱۰۰۰ به منا فاجعه يرانيا جانباخته ۴۶۴ آمار چگونه
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 يچگونگ ليدال و گفت ِمنا حادثه در يحاج ۶۰۰ نجات يهاناگفته از يدرمان و يامداد اتيعمل روز ۱۳ از پس حج يپزشک اتيعمل ريمد

 .کرد حيتشر زين را نفر هزار کي به منا فاجعه يرانيا جانباخته ۴۶۴ آمار دنينرس

 يچگونگ ليدال و گفت ِمنا حادثه در يحاج 600 نجات يهاناگفته از يدرمان و يامداد اتيعمل روز 13 از پس حج يپزشک اتيعمل ريمد

 .کرد حيتشر زين را نفر هزار کي به منا فاجعه يرانيا جانباخته 464 آمار دنينرس

 ونديکول نيرحسيپ احمر هالل تيجمع يمردم ارتباطات و يعموم روابط کلاداره از نقل به ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 يسعود دولت يتيامن يهاهيال از از عبور با و مختلف يهاقسمت از يامداد يگروه منا فاجعه وقوع هياول ساعات همان در نکهيا به اشاره با

 و يرانيا اجساد ييشناسا به شروع چادرها، يبرخ در مصدومان به يرسان امداد و کردن دايپ بر عالوه: کرد اظهار شدند؛ حادثه صحنه وارد

 وجود با و شد ضبط يسعود يتيامن يروهاين توسط مرکز، يلمبرداريف نيدورب متاسفانه که کردند اجساد از يلمبرداريف و ياسام ادداشتي

 يرانيا باختگان جان اجساد از نفر 93 که دهند انجام ييشناسا کار توانستند مختلف طرق به روهاين ظهر، بعداز 3 ساعت تا مشکالت همه

 .شد ييشناسا

 ريغ و يرانيا نيزائر از نفر 600 حدود جان نجات و يرسان امداد را هياول ساعات در حادثه دانيم در گرفته صورت شاخص يکارها از يکي يو

 مارستانيب در يبستر مجروحان ياسام و ليتشک منا در نيمصدوم يرسان اطالع ستاد کار نيا با همزمان: گفت و دانست حادثه محل از يرانيا

 که يزائران به مربوط اطالعات و گرفت قرار هاکاروان ارياخت در منا در يمحل در شده ييشناسا باختگان جان نيهمچن و منا و مکرمه مکه

 .شد ثبت زين بودند مفقود همچنان

 هامارستانيب به يبستر مارانيب ييشناسا جهت و ليتشک حادثه روز ظهر در ييهاميت: گفت زين ييشناسا يهاميت ليتشک خصوص در ونديکول

 .شدند اعزام منا و مکه

 شد داده اطالع ها خانواده به ميمستق طور به مصدومان به مربوط اخبار نيآخر

 يرسان اطالع ستاد دفتر يهاتلفن شماره منا، از مکرمه مکه به نيزائر انتقال و قيتشر اتيعمل انيپا با نکهيا انيب با حج يپزشک اتيعمل ريمد

 و افتيدر ميمستق طور به را مصدومان به مربوط اخبار نيآخر زين يرانيا يهاخانواده: کرد ديتاک گرفت، قرار هارسانه ارياخت در مصدومان

 يگردآور و ارتيز و حج سازمان مسئوالن با يهماهنگ را ستاد نيا کار نيترياصل يو .کردند يم يبررس را آنها يجسمان تيوضع نيآخر

 ارياخت در با هموطنان به يرسان اطالع و يروز شبانه صورت به ياحتمال مفقودان افتني: گفت و کرد عنوان مجروحان ياسام و اطالعات نيآخر

 .بود مرکز نيا خوب اقدامات از گريد يکي ياختصاص شماره دو قراردادن
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 در ستاد نيا قيطر از هيالهو مجهول مجروحان از زين ييهاعکس. شد پخش کشور سراسر در عيوس صورت به هاشماره نيا وند،يکول گفته به

 .گرفت قرار هارسانه ارياخت

 مارستانهايب در يرانيا زائران لحظه به لحظه يجو و جست

: گفت و دانست يانسان يرفتارها از دور به را يسعود دولت يهايکارشکن و تصور حد از عتريوس را فاجعه ابعاد حج يپزشک اتيعمل ريمد

 نيمصدوم ستيل به لحظه به لحظه طبعًا ميکرديم جو و جست را بودند کرده رشيپذ را مارانيب حادثه روز در که ييهامارستانيب يتمام

 خصوص در ما مشکالت و هاچالش از يکي: داد ادامه يو.گرفتيم قرار هاکاروان رانيمد و هارسانه ارياخت در آنها اطالعات شد،يم اضافه

 .بود خودشان يهامارستانيب نيب در يسعود ماموران توسط آنها مکرر ييجاجابه مصدومان ييشناسا

 که را حادثه وقوع نخست روز چند در مرکز نيا در مورد هزار 5 به کينزد يتلفن يهاتماس و مورد هزارکي به کينزد روزانه مراجعه وند،يکول

 پخش از يناش هم يگاه و هاخانواده دغدغه از يناش که ييهاتماس: افزود و دانست يآمار يرکوردها از يکي داشت انيجر ساعته 24 طور به

 .بود يمجاز يايدن در اساس يب يعاتيشا

 کهيهنگام همه از ترجانکاه و ترسخت يگاه و هاخانواده به انيپاسخگو يبرا ترسخت ديشا و بازماندگان خانواده يبرا يسخت يروزها: گفت يو

 .بود وستيپيم جانباختگان جمع به يمصدوم

 مصدومان يرسان ستاداطالع ياصل چالش مفقودان سرنوشت

 ستيل در نه کهيافراد کرد،يم چالش دچار را نيمصدوم يرسان اطالع ستاد که دانست يمهم يمسائل از يکي را مفقودان سرنوشت ونديکول

 يکوتاه جانباختگان ييشناسا در انقالب رهبر هشدار از قبل تا که زين عربستان دولت. جانباختگان ستيل در نه و داشتند قرار مصدومان

 .داشت رانيا از يمتفاوت کاماًل طيشرا عربستان، طيشرا اما کنند دايپ خاطر نانياطم رانيا در هاخانواده که بود نيا بر هاتالش تمام. کرديم

 و شدند تيفعال به مشغول هاميت نيا مکه در و شد احساس يچند از پس بازماندگان يبرا روان تيحما يهاميت ليتشک ضرورت: گفت يو

 .شد يرسان اطالع رانيا در امر مسئوالن به زين رانيا در هاخانواده به يروان يهاتيحما ضرورت

 چه و ليجرثق سقوط حادثه در چه احمر هالل مسئوالن: کرد خاطرنشان خاتمه در احمر هالل ارتيز و حج يپزشک مرکز عمره و حج معاون

 زانيعز نيا آالم کاهش منظور به را خود توان تمام لذا برند،يم بسر يرنج و اضطراب چه در يرانيا يهاخانواده که دانستنديم منا، حادثه در

 درمان و حادثه صحنه به يامدادرسان و حادثه جاديا امر در اگرچه عربستان يحکومت کارگزاران که ميواقف زين نکته نيا بر اما گرفتند؛ شيپ در

 که است يا مساله رند،يبگ رو شيپ را يبهتر ينديفرا بازماندگان به يرسان اطالع خصوص در حداقل توانستنديم اما نرفتند، تيمسئول بار ريز

 .دهد نيتسک يحدود تا را فاجعه از يناش اندوه و درد توانستيم شد،يم تيرعا اگر
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 مکرمه مکه ستاد جلسه يبرگزار
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  .شد برگزار امسال حج يياجرا نيمسئول گريد و ارتيز و حج سازمان سيرئ حضور با گذشته شب مکرمه مکه ستاد جلسه

 .شود يم برگزار مکرمه مکه ستاد در شب هر حج امور تيريمد و يريگ ميتصم و يزير برنامه اقدامات، گزارش منظور به شب هر جلسه نيا
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  کشور به منا فاجعه باختگان جان کريپ 308 انتقال

 ميندار دست در ياطالع باختگان جان از نفر 71 تيوضع از 
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 باختگان جان از نفر 71 تيوضع متاسفانه اما افتهي انتقال رانيا به منا حادثه باختگان جان کريپ 308: کرد اعالم ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .است نامعلوم تلخ حادثه نيا يرانيا

 روند خصوص در( چهارشنبه)امروز ظهر ياوحد ديسع مهندس مکرمه؛ مکه از ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 کشور نيا بهداشت ريوز معاون و عربستان حج وزارت مقام قائم با که يا جلسه نيآخر اساس بر: گفت منا حادثه باختگان جان ييشناسا

 .اند شده مستقر آنجا در ما تفحص ميت همکاران امروز از و شده فراهم ما يبرا جده سردخانه يبرا يخوب يدسترس ميا داشته

 هم خصوص نيا در که هست منا حادثه باختگان جان يکرهايپ از يتعداد که اند کرده اعالم زين مکه يها سردخانه از يبرخ در: افزود يو

 .ميده انجام را اجساد ييشناسا کار زين آنجا در فردا و امروز ظرف تا است انجام حال در ييها يهماهنگ

 40 نيهمچن است افتهي انتقال کشور به منا حادثه يرانيا باختگان جان از نفر 308 کريپ لحظه نيا تا: داشت اظهار ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .ميهست آنها تيهو صيتشخ حال در و شده يقطع آنها بودن يرانيا تيهو مکه صميمع سردخانه در زين باختگان جان کريپ

 داده ما به الزم يدسترس هم آنها ييشناسا خصوص در که هستند جده سردخانه در که شده اعالم هم يرانيا زائر 45 نيهمچن: کرد اضافه يو

 توجه با که دهند انتقال مکه به را جده سردخانه اجساد که کردند اعالم ما به گذشته روز ها يسعود: داد ادامه حج سازمان سيرئ .است شده

 ميکرد درخواست شود دايپ باختگان جان از يگريد يکرهايپ است ممکن زين جده يها سردخانه در نکهيا احتمال و کار نيا بودن بر زمان به

 امروز ما همکاران و داده انجام را الزم يها يهماهنگ خصوص نيا در جده در رانيا يکنسولگر و بروند جده به ييشناسا يبرا ما همکاران که

 .هستند مستقر جده سردخانه در

 ميکن يم دنبال را جستجوها البته که ميندار دست در ياطالع باختگان جان از نفر 71 تيوضع از لحظه نيا تا: کرد حيتصر حج سازمان سيرئ

 نکهيا به توجه با جده سردخانه کريپ 45 تيهو صيتشخ کار:کرد نشان خاطر حج سازمان سيرئ .شود مشخص هم زيعز 71 نيا تيوضع تا

 در که ميکن فراهم رانيا به را کرهايپ نيا انتقال تيوضع ميبتوان ندهيآ ساعت 48 ظرف و شود انجام اش يقانون نديفرآ ميدواريام است بر زمان

 زائران کريپ 45 و مکه سردخانه در يرانيا زائران کريپ 40 مجموع در: کرد انيب يو.رفتيپذ خواهد صورت الزم يرسان اطالع خصوص نيا

 .شد خواهد انجام زين ماندهيباق زائر 71 يبرا قيتحق و جستجو کار نفر 85 نيا از پس که است جده سردخانه در يرانيا
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 موضوع نيهم يبرا گذشته شب: داد حيتوض منا فاجعه نيمفقود از يتعداد بازداشت و يريدستگ خصوص در ها يزن گمانه خصوص در يو

 ژهيو اريدست يفومن يآقا نيهمچن اضير در رانيا ياسالم يجمهور ريسف حضور با جده در رانيا يسرکنسولگر محل در و رفتم جده به بنده

 ليتشک يا جلسه ياسالم يها يهمکار سازمان در رانيا دائم ندهينما يا حمزه يمهد يآقا و رانيا سرکنسول زارع يآقا خارجه، امور ريوز

 .ميکرد يبررس را موضوع و ميداد

 آن به و شود يم مطلع که يا مجموعه نياول باشد افتاده اتفاق عربستان در يرانيا زائران يريدستگ اي و يبازداشت گونه هر اگر: داد ادامه يو

 جده در گذشته شب جلسه در: کرد حيتصر يو.است يرانيا اتباع حقوق از انتيص اش فهيوظ که است رانيا يکنسولگر شود يم داده اطالع

 نشده اعالم يرانيا زائران ياحتمال يريدستگ از يگزارش چيه گذشته بامداد کي ساعت تا کردند اعالم محترم سرکنسول و ريسف يآقا زين

 .است

 رانيا به که ييکاروانها چه است گرفته صورت خصوص نيدرا ها کاروان از زين يديجد يآمار شيپاال رًاياخ: کرد اعالم حج سازمان سيرئ

 است نشده مشخص آنان تيوضع هنوز که يزائر 71 خصوص در: افزود يو .دارند حضور عربستان در هنوز که ييکاروانها چه و اند بازگشته

 داشته حضور محترم رانيمد بود زيعز زائران نيا تيهو صيتشخ به اجياحت اگر که ميا داشته نگه عربستان در را آنها يها کاروان رانيمد زين

 .نداشتند دست در زانيعز نيا يريدستگ از يآمار هم آنها يها کاروان رانيمد ضمن در باشند

 در يرانيا زائر هزار 18 حاضر حال در و اند بازگشته ياسالم هنيم به يرانيا حجاج از درصد 55 از شيب: کرد انيب آخر در حج سازمان سيرئ

 به جده و نهيمد فرودگاه دو از يتند بيش با زائران برگشت يپروازها و دارند حضور منوره نهيمد در يرانيا 500 و هزار 11 و مکرمه مکه

 .است انجام حال در ياسالم هنيم مقصد

 يرانيا زائران حضور از مکرمه مکه آن از بعد که داشت خواهد ادامه مهرماه 20 تا جده فرودگاه از زائران برگشت يپروازها: گفت انتها در يو

 .داشت خواهد ادامه مهرماه 25 تا منوره نهيمد فرودگاه از حجاج برگشت يپروازها نيهمچن شد خواهد يخال

 هنانيم هم از نفر 11 و منا تلخ فاجعه در هموطنانمان از نفر 464 متاسفانه که شدند اعزام يوح نيسرزم به يرانيا هزار 64 امسال حج در

 .باختند جان مسجدالحرام غمبار حادثه در زمانيعز
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 امسال حج نيمسئول با مکه ستاد ياعضا يميصم نشست
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 .کردند داريد 94 حج ستاد و سازمان نيا مسئوالن و حج سازمان سيرئ با يا مانهيصم نشست يط گذشته شب امسال تمتع حج يها يستاد
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 کردند ادتيع مارستانيب در يبستر حج نيمصدوم از حج سازمان نيمسئول
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 مارستانيب در و شده داده انتقال رانيا به که منا حادثه نيمجروح نيهمچن و امسال حج سفر نيمجروح و نيمصدوم از حج سازمان نيمسئول

  .کردند ادتيع هستند، يبستر

 يمارستانهايب در حضور با( چهارشنبه)امروز عصر ارتيز و حج سازمان از يئتيه ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 مسائل انيجر در و کرده ادتيع منا تلخ فاجعه نيمجروح و امسال حج موسم مصدومان و مارانيب با اباد افتي يشهدا و( س) فاطمه محب

 .گرفتند قرار آنان

 يا مهيب پوشش خصوص در آنان همراهان و مارانيب سواالت به داشت حضور داريد نيا در که زين رانيا مهيب ندهينما گزارش نيا اساس بر

 و زائران صيترخ خصوص در و کرد يم ييراهنما را زائران و داد يم پاسخ زائران با يا مهيب قرارداد مفاد اساس بر شرکت نيا تعهدات و زائران

 .کرد يم ارائه را يحاتيتوض خصوص نيدرا مهيب تيحما و آمبوالنس با اي و ييهوا بصورت شانيشهرها به آنان انتقال

 .گردد يياجرا نامه مهيب مفاد اساس بر زائران به الزم خدمات تا داده انجام را ها يهماهنگ تمام رانيا مهيب با زين ارتيز و حج سازمان

 تيوضع از اطالع و يدگيبمنظوررس حج سازمان سيرئ دستور با رانيا يها مارستانيب در يبستر حج موسم مصدومان و مارانيب از ادتيع

  .گرفت انجام منا فاجعه دگانيد حادثه و زائران
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 گفت تيتسل را منا تلخ فاجعه ياميپ ارسال با عربستان حج ريوز
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 .گفت تيتسل را منا غمبار فاجعه يا نامه ارسال با «حجار محمد بن بندر»

 :است شرح نيبد عربستان حج ريوز تيتسل اميپ متن

 ياوحد ديسع مهندس يآقا جناب

  رانيا ياسالم يجمهور ارتيز و حج سازمان محترم سيرئ

  کميعل سالم

 به خواهم يم او از و کرده طلب آمرزش باختگانجان يبرا منان خداوند از و ميگو يم تيتسل اسالم جهان به و خودمان و شما به را منا فاجعه

 .دهد شفا را دردناک حادثه نيا دگانيد بيآس و مارانيب و دهد آرامش و صبر بازماندگان

 و ياسام ستيل است الزم خواسته نيا تحقق يبرا ديده انتقال رانيا به را باخته جان حجاج يکرهايپ که ديکرد ليتما ابراز که ييآنجا از

 طبق الزم فاتيتشر ليتکم جهت بتواند وزارتخانه نيا تا ديده قرار حج وزارت ارياخت در را مزبور مجروحان و باختگان جان گذرنامه مشخصات

 .دينما مکاتبه ربطيذ مراجع با ،يجار مقررات

 .ديريبپذ را ما يدرودها نيواالتر

 

 حجار محمد بن بندر

 عربستان کشور حج ريوز
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  شد يقطع منا فاجعه گريد باخته جان ۴۵ بودن يرانيا

 است نشده گزارش يرانيا حجاج بازداشت و يريدستگ 
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  .شد يقطع عربستان يقانون يپزشک مرکز اعالم اساس بر منا فاجعه باخته جان ۴۵ بودن يرانيا:  ارتيز و حج سازمان سيرئ

 شبکه21 ساعت خبر با يتلفن يگفتگو در( شنبه سه) گذشته شب ياوحد ديسع مهندس ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 تيهو عربستان کشور يقانون يپزشک مرکز اعالم به توجه با: گفت منا حادثه باختگان جان يکرهايپ ييشناسا روند خصوص در مايس کي

 قرار داشته، صميمع سردخانه در يرانيا تفحص ميت با مرکز نيا ندهينما که يا جلسه يط نيهمچن و شده يقطع مطهر کريپ 45 بودن يرانيا

 .رديگ صورت مکه در زانيعز نيا تيهو صيتشخ کار و شده داده انتقال مکرمه مکه به جده سردخانه از کريپ  45 نيا که شده

 از روز 12 نکهيا ليبدل بود خواهد بر زمان قطعا شوند يم داده انتقال مکه به فردا که زائر 45 نيا کريپ ييشناسا: کرد ديتأک حج سازمان سيرئ

 يرسان اطالع ياسالم هنيم به زانيعز نيا انتقال يقانون فاتيتشر انجام و تيهو صيتشخ و ييشناسا محض به البته که است گذشته حادثه

 يط امروز نيهمچن ميداشت عربستان حج وزارت مقام قائم با يا جلسه گذشته روز: افزود يو .گرفت خواهد صورت يمل رسانه قيطر از الزم

 ديجد سردخانه به يدسترس يکي که ديجد امکان دو يبرا الزم يها يهماهنگ و  ميکرد گفتگو عربستان بهداشت ريوز معاون با يتلفن تماس

 سردخانه به باختگان جان اجساد از يتعداد نکهيا ليبدل نيهمچن و شود يم ينگهدار آنجا در هيالهو مجهول يکرهايپ از يتعداد که جده

 يها ميت نکهيا انيب با ارتيز و حج سازمان سيرئ .شد خواهد فراهم ما يبرا يدسترس نيا فردا از است شده منتقل مکه يها مارستانيب يها

 سردخانه در را يرانيا زائران از نفر 2 گذشته روز: داشت اظهار هستند، اجساد يجستجو و تيفعال حال در يروز شبانه بصورت يرانيا ييشناسا

 را مکه سردخانه قفسه هزار کي حدود دادند اجازه ما به امروز ها يسعود:  داد ادامه ياوحد .ميافتي يپاکستان زائران اجساد ينگهدار محل

 يدسترس: کرد نشان خاطر يو .رديگ صورت آن انتقال و ييشناسا نديفرآ بود آنجا در يرانيا زائران مطهر يکرهايپ اگر تا ميکن ديبازد مجددًا

 خود توان حد در ميبتوان زودتر يرسان اطالع ساعت دو يکي با يحت گرفته صورت که يتالش با ميدواريام و ميکن جاديا ميتوانست را يخوب يها

 .ميده کاهش را تلخ حادثه نيا بازماندگان بزرگ غم و ينگران دل

 به توجه با: داد حيتوض منا حادثه يط زائران از يبرخ يريدستگ احتمال بر يمبن رانيدرا اخبار يبرخ انتشار به اشاره با حج سازمان سيرئ

 نيا به بالفاصله يرانيا زائران و اتباع يها يريدستگ خصوص در ياطالعات و آمار هرگونه جده در رانيا ياسالم يجمهور يکنسولگر تيمسئول

 به و نشده داده اطالع رانيا يکنسولگر به يرانيا زائران بازداشت و يريدستگ بر يمبن ياخبار لحظه نيا تا که شود يم داده اطالع يکنسولگر

 دارند حضور نهيمد در زائران درصد 19 و مکه در زائران درصد 30حاضر حال در  نکهيا به توجه با: داد ادامه يو .است نشده اعالم حج سازمان

 به يريدستگ از يمورد ايآ که ميکرد يجد يريگيپ و گرفته صورت عربستان در حاضر يرانيا يها کاروان از يآمار شيپاال مجددًا هم امروز

 .است بوده يمنف پاسخ لحظه نيا تا که ريخ اي شده گزارش کاروانها
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 شد جده عازم مكرمه ازمكه ايراني حجاج سرپرست
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 قاضي والمسلمين االسالم حجت.كرد ترك جده مقصد به را مكرمه مكه عربستان به خود سفر از مرحله آخرين در ايراني حجاج سرپرست

 بدرقه رهبري معظم مقام بعثه و سازمان اين مسئوالن از جمعي و زيارت و حج سازمان رئيس سوي از مكرمه مكه از خروج هنگام به عسكر

 .شد

 عربستان به خود سفر از مرحله آخرين در ايراني حجاج عسكرسرپرست قاضي والمسلمين االسالم حجت ، حج رساني اطالع پايگاه گزارش به

 .شد جده عازم مكرمه مكه از چهارشنبه عصر
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 كرد ترك تهران مقصد به را جده ايراني حجاج سرپرست
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 مكه در اقامت روز 40 از پس ايراني حجاج سرپرست و زيارت و حج درامور فقيه ولي عسكرنماينده قاضي سيدعلي المسلمين و االسالم حجت

 .كرد ترك اسالمي ميهن مقصد به را جده فرودگاه امروز صبح منوره مدينه و مكرمه

 مدينه و مكرمه مكه در اقامت روز 40 از پس ايراني حجاج سرپرست و فقيه ولي عسكرنماينده قاضي سيدعلي المسلمين و االسالم حجت

 .شد تهران عازم جده فرودگاه طريق از امروز صبح منوره

 و زيارت و حج سازمان مسئوالن از چند تني ، عربستان وليعهد نماينده ، اسالمي كنفرانس سازمان و رياض در ايران اسالمي جمهوري سفيران

 .كردند بدرقه جده درفرودگاه را عسكر قاضي والمسلمين اسالم حجت رهبري معظم مقام بعثه

 مسجد ديدگان حادثه بازماندگان از دلجويي و ايراني زائران با ديدار درخصوص را متعددي هاي برنامه 94 تمع حج سفر در فقيه ولي نماينده

 و زائر بيماران درمان و رسيدگي درخصوص منوره ومكه منوره مدينه در كشورمان درماني مراكز در حضور وضمن داشت منا فاجعه و الحرام

 .كرد ارائه هايي توصيه دوحادثه اين مصدومان

 رهبري معظم مقام دفتر با درتماس ويژه صورت به را دلخراش حادثه دو اين باختگان جان وضعيت به رسيدگي سفر دراين فقيه ولي نماينده

 اجرايي عوامل و رئيس و ايراني حجاج سرپرست هاي تالش و توصيه با و كرد دنبال سعودي مسئوالن ازطريق و كشورمان رتبه عالي ومسئوالن

 روند و است يافته انتقال اسالمي ميهن به حادثه دو اين باختگان جان از تن سيصد از بيش پيكر تاكنون پزشكي هيئت و زيارت و حج سازمان

 .دارد ادامه سعودي هاي سردخانه در پيكرها بقيه شناسايي

 هاي آشپزخانه و اسكان محل هاي هتل ، پزشكي مراكز از بازديد ، منوره مدينه در ايراني زائران كميل دعاي باشكوه مراسم دو برگزاري

 روحانيون ، سنت اهل زائران و روحانيان ، المللي بين هاي همايش در سخنراني و شركت ، ومكه درمدينه حجاج براي غذا طبخ مركزي

 بزرگداشت مراسم در حضور همچنين تقليد عظام مراجع هاي بعثه نمايندگان و اسالمي انقالب سرافزاز جانبازان با ديدار ، ها كاروان ومديران

 و مكه در اقامت ايام طول در ايراني حجاج سرپرست هاي برنامه جمله از الحرام مسجد در جرثقيل سقوط حادثه و منا فاجعه باختگان جان

 . بود مدينه

 .بازگشت اسالمي ميهن به وامروز شد جده عازم مكرمه مكه از چهارشنبه عصر عسكر قاضي المسلمين و االسالم حجت
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 بازگشت ياسالم هنيم به جانبازان ژهيو حج کاروان نيدوم
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 .بازگشت ياسالم هنيم به 94 مهرماه 16 پنجشنبه، بامداد کشورمان درصد 70 جانبازان ژهيو تمتع حج کاروان نيدوم 

 يميکر اسالم استقبال با مهرماه 16 پنجشنبه، روز بامداد قهيدق 30 و 3 ساعت جانبازان تمتع حج ژهيو کاروان نيدوم سنا،يا گزارش به

 .بازگشت کشور به ثارگرانيا و شهدا يهاخانواده و اديبن مسئوالن از يجمع ثارگران،يا امور و ديشه اديبن يياردو و يورزش رکليمد

 نيا از نفر 42: گفت خداست خانه زائر 125 شامل جانبازان دوم کاروان نکهيا انيب با «ثاريا» يرسان اطالع گاهيپا با وگوگفت در يميکر اسالم

 .هستند کاروان ياعضا و همراهان هيبق و معزز جانبازان از افراد

 حضور جانبازان ژهيو کاروان دو کنار در خدا خانه ارتيز مدت طول در پزشک سه: گفت کاروان نيا جانبازان سالمت تيوضع خصوص در يو

 خوشبختانه و داشتند حضور زين احمر هالل و ارتيز و حج سازمان پزشکان هاآن کنار در و کردنديم کنترل را آنان يسالمت تيوضع و داشتند

 .برنديم سر به يخوب طيشرا در سالمت نظر از جانبازان ژهيو يهاکاروان ياعضا

 اول کاروان ياعضا از نفر سه کريپ تاکنون: گفت زين منا فاجعه در جانبازان ژهيو يهاکاروان باختگانجان درباره اديبن يياردو و يورزش رکليمد

 نفر دو و شد سپرده خاک به و عييتش روزيد صبح که بود «يموسو داود» ديشه جانباز کريپ هاآن از يکي که برگشته کشور به جانبازان ژهيو

 .هستند فاجعه نيا نيمفقود از زين جانبازان همراهان از گريد نفر پنج نيهمچن. بودند جانبازان همراهان از زين گريد
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 بازگشت اسالمي ميهن به ايراني حجاج سرپرست
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 از بازگشت در پنجشنبه روز ايراني حجاج سرپرست و زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده عسكر، قاضي سيدعلي والمسلمين االسالم حجت 

 دفتر الملل بين امور معاون استقبال مراسم در. گرفت قرار ايراني مقامات رسمي استقبال مورد و شد( ره)خميني امام فرودگاه وارد مكرمه مكه

 .داشت حضور رهبري معظم مقام

 الملل بين امور معاون حضور با عسكر قاضي والمسلمين االسالمحجت از رسمي استقبال مراسم حج، رساني اطالع پايگاه خبرنگار گزارش به

 .شد برگزار تهران( ره)خميني امام فرودگاه در امروز ظهر كشورمان، خارجه امور وزارت عربي معاون و رهبري معظم مقام دفتر

 مدينه و مكرمه مكه در اقامت روز 40 از پس ايراني حجاج سرپرست و فقيه ولي نماينده عسكر، قاضي سيدعلي المسلمين و االسالم حجت

 .شد( ره)خميني امام فرودگاه وارد امروز ظهر و شد تهران عازم جده فرودگاه طريق از امروز صبح منوره

 و زيارت و حج سازمان مسئوالن از چند تني ، عربستان وليعهد نماينده ، اسالمي كنفرانس سازمان و رياض در ايران اسالمي جمهوري سفيران

 .كردند بدرقه جده درفرودگاه را عسكر قاضي والمسلمين اسالم حجت رهبري معظم مقام بعثه

 مسجد ديدگان حادثه بازماندگان از دلجويي و ايراني زائران با ديدار درخصوص را متعددي هاي برنامه 94 تمع حج سفر در فقيه ولي نماينده

 و زائر بيماران درمان و رسيدگي درخصوص منوره ومكه منوره مدينه در كشورمان درماني مراكز در حضور وضمن داشت منا فاجعه و الحرام

 .كرد ارائه هايي توصيه دوحادثه اين مصدومان

 رهبري معظم مقام دفتر با درتماس ويژه صورت به را دلخراش حادثه دو اين باختگان جان وضعيت به رسيدگي سفر دراين فقيه ولي نماينده

 اجرايي عوامل و رئيس و ايراني حجاج سرپرست هاي تالش و توصيه با و كرد دنبال سعودي مسئوالن ازطريق و كشورمان رتبه عالي ومسئوالن

 روند و است يافته انتقال اسالمي ميهن به حادثه دو اين باختگان جان از تن سيصد از بيش پيكر تاكنون پزشكي هيئت و زيارت و حج سازمان

 .دارد ادامه سعودي هاي سردخانه در پيكرها بقيه شناسايي

 هاي آشپزخانه و اسكان محل هاي هتل ، پزشكي مراكز از بازديد ، منوره مدينه در ايراني زائران كميل دعاي باشكوه مراسم دو برگزاري

 روحانيون ، سنت اهل زائران و روحانيان ، المللي بين هاي همايش در سخنراني و شركت ، ومكه درمدينه حجاج براي غذا طبخ مركزي

 بزرگداشت مراسم در حضور همچنين تقليد عظام مراجع هاي بعثه نمايندگان و اسالمي انقالب سرافزاز جانبازان با ديدار ، ها كاروان ومديران

 و مكه در اقامت ايام طول در ايراني حجاج سرپرست هاي برنامه جمله از الحرام مسجد در جرثقيل سقوط حادثه و منا فاجعه باختگان جان

 . بود مدينه
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 رسد مي درصد20از کمتر به مکه در حج اجرايي ستاد و کاروانها اجرايي زائران،عوامل تعداد
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 حج يياجرا ستاد و ها کاروان يياجرا عوامل ، يرانيا زائر هزار دوازده تنها امروز انيپا تا: کرد اعالم ارتيوز حج سازمان اعزام و رشيپذ رکليمد

  .شوند يم خارج مکرمه مکه از و رهسپار جده و منوره نهيمد مقصد به درصد 80 از شيب و ماند خواهند يباق مکه در

 و ها کاروان عوامل ، يحاج هزار 52 امروز انيپا تا: افزود عربستان به مايوس صدا يخبرگزار ياعزام خبرنگار با مصاحبه در سرخوش حسن

 . شوند يم خارج مکه از حج حوزه يستاد يروهاين

 23: گفت گردند يم باز ياسالم هنيم به جده از پرواز 85 با کاروان 201 درقالب يستاد يروهاين و عوامل و زائر هزار 28 نکهيا انيباب يو

  .شوند يم اعزام امبريپ شهر به کاروان 173 قالب در زين بعد نهيمد زائر 392 و هزار

 رانيا به کاروان 86 قالب در پرواز 48 با يحاج 11744 نيهمچن امروز وقت انيپا تا:کرد اضافه ارتيوز حج سازمان اعزام و رشيپذ رکليمد

 مهر پنجم و ستيب هم بعد نهيمد يها پرواز: گفت و کرد ذکر مهر 20را رانيا مقصد به جده يپروازها انيپا خيتار سرخوش .شوند يم منتقل

  .شد خواهد انجام تهران مقصد به نهيمد و جده از آخر پرواز دو هر و ابدي يم انيپا

 ، زنجان ستگاهيا شش به تاکنون:  داشت اظهار شود يم انجام يپرواز ستگاهيا 19 به زين حجاج بازگشت يپروازها نکهيا به اشاره با يو

  . است نگرفته صورت يبازگشت پرواز لياردب و بندرعباس ، زدي ، بوشهر کرماشاه،

 . است شده هزارنفراعالم 64 امسال حج حوزه يستاد يروهاين و يياجرا عوامل ، زائران تعداد
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 ميندار مکه مارستانيب در يبستر مصدوم/ شدند اعزام رانيا به منا فاجعه مصدومان يتمام
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 چيه حاضر حال در: اظهارکرد اند،شده اعزام رانيا به منا فاجعه مصدومان نيآخر نکهيا انيب با مکرمه مکه در احمرهالل مارستانيب سيرئ

 .ندارد وجود مکه مارستانيب در منا فاجعه از يرانيا مصدوم

 فرسا طاقت و سخت را کشور داخل به منا فاجعه مارانيب اعزام نديفرآ ونديکول رحسنيپ ، ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 به آنها انتقال امکان تا ماند يم متصل آنها به التوريونت دستگاه يستيبا و نداشتند يمساعد يعموم حال مارانيب از تن 7: کرد حيتصر و عنوان

 .شود فراهم کشور داخل

 مارانيب انتقال کشور اورژانس و بهداشت وزارت ارت،يوز حج سازمان احمر، هالل تيجمع ماهان، ييمايهواپ يجد يهايهمکار با ،يو گفته به

 .شد انجام تيموفق با کشور داخل به نامساعد يعموم تيوضع با

 خارج عربستان از ماريب زائران عتريسر هرچه تا بود الزم حج اتيعمل انيپا به توجه با: شد ادآوري مکرمه مکه در احمر هالل مارستانيب سيرئ

 مکرمه مکه در رانيا احمر هالل مارستانيب نيهمچن و عربستان يمارستانهايب در يرانيا مصدوم چيه گريد اکنون هم خوشبختانه که شوند

 . ميندار

 و هادرس اما بود، تلخ اگرچه 94 تمتع حج اتيعمل نکهيا بر ديتاک با يو احمر، هالل تيجمع يمردم ارتباطات و يعموم روابط گزارش به

 داشت همراه به يفراوان نکات زين منا فاجعه مصدومان اعزام نديفرآ: کرد خاطرنشان داشت، بر در کشور يپزشک جامعه يبرا يفراوان يهاتجربه

  :تريروت. شود انيب همکاران گريد به اتيتجرب نيا انتقال يبرا شهايهما و جلسات کتب، درقالب يستيبا که
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 افتي کاهش نفر 67 به منا فاجعه يرانيا مفقودان تعداد
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 .ديرس نفر 67 به منا فاجعه يرانيا مفقودان تعداد ، زائران از گريد کريپ دو ييشناسا با:کرد اعالم ارتيز و حج سازمان سيير 

 به توجه با: گفت منا فاجعه نيمفقود تيوضع نيآخر خصوص در ياوحد ديسع مهندس ارت؛يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 ما يبرا آنان بودن يرانيا تيهو که يزانيعز پاک يکرهايپ تيهو ييشناسا يعيطب بصورت گذرد يم منا تلخ فاجعه از دوهفته حدود نکهيا

 .بود خواهد بر زمان شده مشخص

 امروز انيپا تا ميدواريام و دارد ادامه مکه و جده يها سردخانه در تفحص يها گروه توسط تيجد با زائران تيهو ييشناسا روزيد از: افزود يو

 انتقال کار شد، خواهد انجام رانيا به پرواز گرفتن يبرا که يهماهنگ با و رديگ انجام شود داده انتقال رانيا به ديبا که زائر 87 تيهو ييشناسا

 . شود منتقل کشور به فردا باختگان جان نيا کريپ ميدواريام که شود انجام ياسالم هنيم به زانيعز نيا

 نفر 395 به کشور به شده داده انتقال باختگان جان يکرهايپ تعداد کشور به کريپ 87 نيا انتقال با: گفت خبر نيا اعالم با حج سازمان سيرئ

 .رسد يم

 يجمهور يکنسولگر قيطر از هم البته که ميندار زمانيعز زائر 67 از يجامع اثر و اطالع همچنان: داشت اظهار ارتيز و حج سازمان سيرئ

 ادامه زانيعز نيا تيوضع از اطالع کسب يبرا را يريگيپ کار تفحص يها گروه مکه در ارتيز و حج ستاد قيطر از هم و جده در رانيا ياسالم

 .شد خواهد يرسان اطالع بزرگواران نيا يها خانواده و مردم به موارد نيا اطالعات افتني صورت در که دهند يم

 و حج يپزشک مرکز و ارتيز و حج سازمان مدارک و اسناد و ميا داشته جده در رانيا يکنسولگر با هم يجلسات: داد ادامه ياوحد مهندس

 دارند که يتيمسئول و تيريمد به توجه با که شده داده قرار آنان ارياخت در حادثه نيمجروح و نيمفقود باختگان، جان آمار و اطالعات و ارتيز

 .شد خواهد يريگيپ يحقوق مباحث انشاءاهلل

 به متعلق شده ييشناسا يکرهايپ از يکي:گفت و داد خبر امروز يط منا حادثه يرانيا باختگان جان پبکر دو ييشناسا از ادامه در يداوحديسع

 .بود شده اعالم منا فاجعه مفقودان جزو يو نام شتريپ که است خبر شبکه خبرنگار ينيحس درضايدحميس

 .است شده منتقل کشور به زائر 308 کريپ تاکنون منا، فاجعه باخته جان 464 انيم از
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 شد محقق داشتيم نظر در امسال حج براي كه هاييبرنامه تمامي تقريبا
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 تمامي تقريبا گفت درتهران خبرنگاران به ايراني حجاج سرپرست و فقيه ولي عسكرنماينده قاضي علي سيد والمسلمين االسالمحجت 

 .شد محقق داشتيم نظر در 94 حج براي كه هاييبرنامه

 خبرنگاران با درگفتگو تهران به ورود از پس ايراني حجاج سرپرست و فقيه ولي عسكرنماينده قاضي علي سيد والمسلمين االسالم حجت

 از بعد و احرام حال در فاجعه اين باختگان جان: گفت منا فاجعه در داغديده هايخانواده به تسليت عرض ضمن( ره) خميني امام درفرودگاه

 حال در هم قيامت فرداي و آمد در پرواز به بهشت در هاآن روح و پيوستند اهلل لقاء به حج مناسك انجام حال در و مشعر و عرفات در حضور

 .يافت خواهند حضور محشر در گويان لبيك و احرام

 هفته 3 تاكنون. شد محقق داشتيم نظر در 94 حج براي كه هاييبرنامه تمامي تقريبا گفت امسال حج كلي ارزيابي در ايراني حجاج سرپرست

 از بهتر الملليبين هايهمايش داد ادامه وي .شودمي برگزار در امشب هم چهارم كميل دعاي و است شده برگزار درمدينه كميل دعاي

 و خوبي به تمتع حج عبادي و سياسي هايبرنامه مجموعه و مشركان از برائت ، معرفت و انس ، عرفه دعاي ومراسم ها آئين و گذشته هايسال

 .شد برگزار كيفيت با

 مسئولين و حج و اوقاف وزراي سفرا، با امسال تمتع حج در:  داشت اظهار حج ديپلماسي درباره عسكر قاضي والمسلمين االسالم حجت

 .شد خواهد پرداخته آنها به حج مراسم پايان از بعد كه شد تنظيم هاييبرنامه و كرديم ديدار ديگر كشورهاي هايبعثه

 زمينه در: گفت شد گرفته جدي بسيار امسال مردم به رهبري معظم مقام هايتوصيه اينكه بيان با زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده

 .كردند توجه رهبري معظم مقام هاي توصيه به زوار و داشتيم بسياري كاهش بازارگردي

 با مردم و كرديم مشاهده را زائران معنوي حضور جا همه:  وافزود كرد اشاره" اسالمي همدلي و بصيرت معنويت،" امسال حج شعار به وي

 .برسانند پايان به را خود اعمال ، ها بحران بر آمدن فائق با توانستند ما فضيلت

 مقامات به منا فاجعه خصوص در را مردم و رهبري معظم مقام هاي خواسته و هاتوصيه اينكه بيان با عسكر قاضي والمسلمين االسالم حجت

 ، ها كاروان روحانيون از نفر 10 حدود ، خارجه وزارت و سيما و صدا از افرادي ، الملليبين قاري 5 منا حادثه در: گفت كرديم منتقل سعودي

 .بود بزرگ ثلمه يك ما براي كدام هر فقدان كه داديم دست از را خدماتي عوامل و مديران از نفر 17

 و كنند كمك آنها به تا بودند آورده را خود فرزندان شد شان نصيب حج سالها بعداز كه عزيز جانباز دو: افزود ايراني حجاج سرپرست

 .داد دست از فاجعه اين در را خود برادر سه كه داشتيم خواهري همچنين. باختند جان حادثه اين در فرزندانشان
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 و شد انجام كند بسيار رساني امداد: گفت بود مانده 204 خيابان در هاجنازه هنوز شب يك تا صبح 9 ساعت از حادثه روز در اينكه بيان با وي

 .شدند ما امدادرساني از مانع سعودي مقامات همچنين نداشتند آمادگي هابيمارستان

 نگهداري آن در ايراني زوار اجساد شدمي داده احتمال كه هاييمكان و سعودي هايبيمارستان تمام اينكه به اشاره با ايراني حجاج سرپرست

 اطالع و صحبت شفاف و صادقانه مردم با شد تالش و تشكيل بحران ستاد حادثه وقوع اول لحظات از:  كرد اضافه است شده جستجو شوند

 .شود رساني

 نامناسب شرايط در تفحص هاي تيم: گفت و يادآورشد را باختگان جان شناسايي براي بعثه و حج سازمان گسترده فعاليت فقيه ولي نماينده

 به مهاجران از پيكر 300 از بيش تاكنون و كردندمي صرف ايراني باختگان جان شناسايي براي زمان ساعت 8 تا 7 روزانه اجساد نگهداري

 هاكشته تعداد آمار بودن بيشتر شايعه درباره عسكر قاضي والمسلمين االسالم حجت .هستند مفقود نيز ديگر نفر 69 و است بازگشته كشور

 همان از: كرد تاكيد وي .نفراست 464 ايراني باختگان جان تعداد قطعا و است دقيق كامال ايمگرفته هاكاروان از كه آمارهايي و اطالعات: گفت

 گزارش.  شد آوري جمع ارزشي با اطالعات و جو و پرس عيني شاهدان از. كردند آغاز را يابي حقيقت حج سازمان و بعثه عوامل اول لحظه

 .نكنند توجه شايعات به خواهيممي مردم از و است شده آماده هم اوليه

 رهبري معظم مقام و ما جدي خواسته يابحقيقت كميته تشكيل: گفت ياب حقيقت كميته تشكيل برلزوم تاكيد با ايراني حجاج سرپرست

 مسير گذشته هايسال در كه صورتي در كرد هدايت 204 خيابان به را زوارايراني جمعيت سعودي پليس چرا شود مشخص بايد زيرا است

 .نگرفت صورت موقع به و درست امدادرساني چرا امكانات همه آن وجود با و شد بسته حجاج راه چرا يا و بود ديگر هايخيابان از ما زائران

 مبني گذشته روزهاي كه اخباري: گفت دارد ادامه موفقيت با حج كارهاي سير اكنون هم اينكه بيان با زيارت و حج درامور فقيه ولي نماينده

 معترف سعودي مسئوالن: داد ادامه عسكر قاضي والمسلمين االسالم حجت . ندارد صحت است شده مطرح ايراني زوار از تعدادي دستگيري بر

 .ندارد اينتيجه عمومي افكار روي كنندمي منتشر ما دشمنان كه شبهاتي و است حج ترينمنظم و ترينبرنامه با ايران حج كه اند

 شده هماهنگ امر اين و باشد DNA هايآزمايش به نياز اجساد برخي شناسايي براي دارد احتمال: كرد تصريح درادامه ايراني حجاج سرپرست

 را باختگان جان پيكرهاي انتقال و شناسايي كار منظم صورت به توانست كه كشوري تنها اينكه به اشاره با وي .شود پيگيري كشور در تا است

 شود انجام سرعت به شان باختگان جان شناسايي ما مانند تا كردندمي تالش نيز كشورها برخي افزود بود ايران اسالمي جمهوري كند پيگيري

 اما كردند مخالفت خودشان كه كنيم منتقل كشور به زودتر را زائران از بخشي داشتيم تصميم:  كرد اضافه فقيه ولي نماينده .نشدند موفق ولي

 كشورهاي توسط حج مديريت خصوص در ايراني حجاج سرپرست .شدند اعزام كشور به شان پيكرعزيزان با داغدار هاي خانواده از برخي

 .كرد خواهيم ارائه را هاآن حج موسم پايان از پس كه داريم هم ديگري پيشنهادات ما و شود كارشناسي بايد پيشنهاد اين: گفت اسالمي

 رسيدن فرا زمان در است سال چند: گفت و كرد گاليه ابراز افراد برخي توسط كرونا ويروس شيوع اعالم از وزيارت درامورحج فقيه ولي نماينده

 و نكنيد روبوسي هاآن با يا نرويد حجاج استقبال به گويندمي و كنندمي مطرح كرونا ويروس شيوع بر مبني را شايعاتي افراد برخي حج موسم

 ساالنه اينجاست سوال. شود ايجاد حجاج از دوري و مردم ميان ترس از موجي تا شوندمي موجب ترتيب بدين و بياندازيد عقب را هاوليمه يا

 فشار قدر اين حج روي بايد چرا شود،نمي جوسازي گونه اين كدام هيچ درباره و گردند برمي و روندمي خارجي كشورهاي به نفر ها ميليون

 .بياورند
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  کشور به منا فاجعه باختگان جان از گريد تن 87 مطهر يکرهايپ انتقال

 باختگان جان دفن احتمال خصوص در ياوحد مهندس حاتيتوض 
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 انجام حال در منا فاجعه يرانيا باختگان جان کريپ 87 انتقال يبرا يقانون فاتيتشر کار  که نکهيا اعالم ضمن ارتيز و حج سازمان سيرئ

 از ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به .کرد ارائه يحاتيتوض منا حادثه باختگان جان دفن احتمال خصوص در است،

 فاتيتشر کار: گفت منا حادثه آمار نيآخر خصوص در خبر شبکه 13 ساعت خبر با گفتگو در( جمعه)امروز ياوحد ديسع مهندس مکرمه، مکه

 بامداد 3 ساعت تا احتماال بامداد هياول ساعت تا ميدواريام و است انجام حال در منا فاجعه يرانيا باختگان جان کريپ 87 انتقال يبرا يقانون

 ينيحس درضايحم ديس مطهر کريپ: افزود يو .شود انجام تهران مهرآباد فرودگاه مقصد به جده از يپرواز با مطهر يکرهايپ نيا انتقال شنبه

 تن دو کريپ: داد ادامه حج سازمان سيرئ .افتي خواهد انتقال کشور به پرواز نيا با زين خبر شبکه کوش سخت و متواضع ، محجوب خبرنگار

 باخته جان 397 کريپ لحظه نيا تا: داد ادامه يو .است انجام حال در آنها ييشناسا کار بود شده ليتحو گذشته روز که باختگان جان از گريد

 زمانيعز زائران از تن 67 سرنوشت از همچنان و است شده ارتيز و حج سازمان ليتحو رانيا ياسالم يجمهور يکنسولگر حضور با منا فاجعه

 دفن احتمال خصوص در يو .ميکن تيوضع نييتع زين را زانيعز نيا ميبتوان که ميکرد متمرکز را توانمان همه و ميندار دست در ياطالع

 ستميس در يجد يآشفتگ نيهمچن و اجساد يباال تعداد ليبدل منا غمبار فاجعه از بعد روز دو: داد حيتوض عربستان در يرانيا زائران يکرهايپ

 کي حدود يخاکسپار به اقدام عجوالنه بصورت ها يسعود نداشتند را منا حادثه باخته جان تعداد نيا رشيپذ يآمادگ که زبانيم کشور يها

 داشتند يسعود نيمسئول با کشورمان بهداشت محترم ريوز که يا جلسه در: داشت اظهار حج سازمان سيرئ .کردند باختگان جان جسد هزار

 در يرانيا باختگان جان از يزيعز ميده ينم اجازه که کردند ديتأک نيهمچن و شده گرفته انگشت اثر اجساد نيا همه از که کردند ديتأک آنها

 ياسالم يجمهور يسرکنسولگر با که يتماس يط ها يسعود گذشته کشنبهي روز: داد ادامه ياوحد مهندس .شود سپرده خاک به عربستان

 نيا توانستند ينم گريد يبهداشت مسائل تيرعا ليبدل و اجساد از يبرخ ينگهدار نامناسب طيشرا ليبدل کردند اعالم داشتند جده در رانيا

 نيا باخته جان کريپ 400 يا صورتجلسه اساس بر  رو نيا از بود ينامناسب طيشرا زين اجساد تيوضع و کنند ينگهدار نيا از شيب را اجساد

 انگشت اثر اجساد نيا يتمام از که کردند ديتأک باز جده در رانيا ياسالم يجمهور يکنسولگر به البته که اند کرده دفن مجددًا را حادثه

 ميدواريام البته که کنند اقدام DNA قيطر از ييشناسا يبرا بود ازين اگر يبعد مراحل در که اند برداشته را آنها ناخن از يبخش و شده گرفته

 به ها يسعود: کرد نشان خاطر يو .باشند نکرده دفن را ما زانيعز از يکريپ چيه ، اند داشته اعالم و کردند وعده نهايا که همانطور

 يريگيپ يبرا نهيزم واقع در و شده گرفته انگشت اثر شده دفن اجساد همه از واقع در که شدند متعهد رانيا ياسالم يجمهور يکنسولگر

 وزارت يعرب ييقايافر محترم معاون که همانطور رانيا از  DNA افتيدر با حتمًا  رانيا ياسالم يجمهور يکنسولگر که دارد وجود يبعد يها

 .دهند انجام را يبعد يها يريگيپ بتوانند کردند اعالم خارجه امور
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 دارد ادامه ها سردخانه در جو و جست: ياوحد
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 .دارد ادامه مکه سردخانه در نيمفقود افتني يبرا جستجو: گفت ارتيز و حج سازمان سيرئ

 سردخانه در نيمفقود افتني يبرا جستجو کار: گفت منا يرانيا قربانبان تيوضع نيآخر به اشاره با ارتيز و حج سازمان سيرئ ياوحد ديسع

 .دارد ادامه متمرکز صورت به مکه

 الزم يها يرسان اطالع نيمفقود نيا تيوضع از اطالع محض به: کرد ديتاک هستند مفقود نفر 65 هنوز متاسفانه نکهيا انيبا با ادامه در يو

 .شد خواهد انجام

 نيا در الزم اقدامات حاضر حال در اما برخورد مشکل به کريپ87 انتقال فاتيتشر کار عربستان در يليتعط روز دو به باتوجه:کرد ديتاک ياوحد

 .شود يم اعالم و مشخص انتقال يقطع زمان و است انجام حال در خصوص
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  مکه ستاد تيفعال انيپا

 داد خواهد ادامه خود کار به منا جانباختگان ييشناسا تهيکم
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 حادثه باختگانجان يکرهايپ ييشناسا تهيکم تيفعال: گفت و داد خبر دوشنبه روز در مکه ستاد تيفعال انيپا از 94 حج اتيعمل سيرئ

 .داد خواهد ادامه خود کار به منا دلخراش

 ايراني زائر مكه درشهر عمال ايران، به جده فرودگاه طريق ديگراز حاجي1850 فردا و هزار دو حدود امروز انتقال با: افزود محمدي حميد

 .داشت نخواهيم

 .يافت پايان ديروز هم مدينه به مكه از ايراني حجاج هايكاروان خروج كرد اضافه وي

 در كميته اين اعضاي است نيافته پايان منا باختگان جان پيكر شناسايي كميته فعاليت كهاين به توجه با گفت حال اين با حج عمليات رئيس

 .داد خواهند ادامه نداريم آنها از اطالعي كه زائري 67 وضعيت كردن روشن براي سعودي هايسردخانه در تفحص به و مانده باقي عربستان

 پايان سريعتر هرچه است جده در كه منا فاجعه باخته جان 87 پيكر انتقال قانوني تشريفات و اداري مراحل اميدواريم گفت همچنين محمدي

 .يابد انتقال تهران به فردا تا حداكثر عزيزان اين مطهر اجساد دوكشور مسئوالن هماهنگي با و يابد

 .رسدمي نفر 395 به كشور به شده داده انتقال باختگان جان پيكرهاي تعداد اسالمي ميهن به پيكر 87 اين انتقال با
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 گردديبرم کشور به امروز منا جانباخته زائر ۸۰ کريپ

 مکه ستاد کار انيپا 
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 از مکه شدن يخال با امروز مکه ستاد: گفت و داد خبر يرانيا جانباخته ۸۰ حدود يکرهايپ انتقال از ارتيز و حج سازمان حج امور معاون

 .داد انيپا خود تيفعال به يرانيا زائران

 در: گفت جانباخته يرانيا زائران کريپ بازگشت تيوضع نيآخر حيتشر در ،يمحمد ديحم ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 به جده از امروز و است شده انجام شان ييشناسا مراحل که منا دلخراش فاجعه گريد جانباخته هشتاد به کينزد کريپ انتقال، مرحله نيچهارم

 .ابدييم انتقال تهران

 .گردنديم باز هنيم به قطعا امروز يول ستين مشخص پرواز قيدق ساعت و کرهايپ قيدق تعداد هنوز: افزود 94 حج اتيعمل سيرئ

 .است کرده مطلع زانشانيعز اجساد انتقال و کريپ ييشناسا از را زانيعز نيا خانواده ارتيز و حج سازمان: داد ادامه يو

 65 ،يرانيا جانباختگان از گريد کريپ دو گرفتن ليتحو با: کرد حيتصر منا حادثه يرانيا انيقربان تيوضع نيآخر خصوص در يمحمد ديحم

 .است مفقود همچنان کريپ

 از تن صديس از شيب که است شده مشخص تاکنون جانباخته يرانيا زائر 399 کريپ بيترت نيبد: گفت ارتيز و حج سازمان حج امور معاون

 .است شده منتقل رانيا به پرواز سه با آنها

 در ييشناسا تهيکم ميت: گفت است، جده در کشورمان يکنسولگر بعهده منا حادثه مفقودان سرنوشت يريگيپ تيمسئول نکهيا به اشاره با يو

 .داد خواهد ادامه مکه و جده سردخانه دو در را جستجو کار ندهيآ يدرروزها يکنسولگر نيا به کمک يراستا

 ران،يا به جده فرودگاه قيطر گرازيد يحاج1850 انتقال با امروز: گفت افت،ي انيپا امروز مکه ستاد تيفعال نکهيا به اشاره با نيهمچن يمحمد

 .شوديم يخال يرانيا زائر از مکه شهر عمال
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 شوديم يخال يايران حجاج يهاكاروان از امروز مكه
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 يرانيا زائران از مکه حج، يپزشک ئتيه و يستاد عوامل و يحاج ۱۹۵۰ خروج با امروز: گفت ارتيز و حج سازمان اعزام و رشيپذ رکليمد

 .شوديم هيتخل

 حج يپزشک ئتيه و يستاد عوامل و يحاج ۱۹۵۰ انتقال با امروز: گفت سرخوش حسن ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

  .شوديم يخال يرانيا زائران از شهرمکه کشور، به جده فرودگاه قيطر از

 

 

 شد برگزار منا خونين حادثه زواياي بررسي همايش

  18:16 1394 مهر 20 خيتار
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 مفقودند هنوز نفر ۶۵/کشور به منا فاجعه باختهجان ۸۷ کريپ انتقال
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 .داد خبر منا فاجعه يرانيا حجاج از نفر ۸۷ کريپ انتقال از ارتيز و حج سازمان سيرئ

 و منا فاجعه يرانيا حجاج کريپ انتقال تيوضع نيآخر درباره ياوحد ديسع مهندس ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 ساعت و شد انجام کامل صورت به شبيد منا، فاجعه باختهجان يرانيا حجاج از نفر ۸۷ کريپ انتقال کار: اظهارکرد مفقود حجاج کريپ ييشناسا

 .شوديم منتقل مهرآباد فروگاه به جده فرودگاه از زانيعز نيا پاک کريپ تهران، وقت به امروز عصر قهيدق ۳۰ و ۱۸

 ريتصو با باختگانجان چهره قيتطب شده، فوت حجاج کريپ انتقال در ريتاخ ليدال از يکي: کرد اضافه ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .شد انجام که ميبود قيتطب نيا ازمندين انتقال، مجوز گرفتن يبرا و بود شانيهاگذرنامه

 در اجساد چهره رييتغ ليدل به متاسفانه: گفت است نامشخص هنوز منا فاجعه در شده فوت يرانيا يحاج ۶۵ تيوضع نکهيا انيب با ياوحد

 .رديبگ سرعت ميدواريام که ميهست DNA شاتيآزما ازمندين و است شده مواجه يکند با جستجو کار ها،سردخانه

  شود مشخص مفقود زيعز نيآخر تيوضع تا ميريگيم بکار را خود يهاتيظرف يتمام: کرد دييتا ارتيز و حج سازمان سيرئ
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 کرد ترک تهران مقصد به را جده منا، باختگان جان پيکرمطهر حامل هواپيماي
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 مهرآباد فرودگاه سمت به را جده شيپ يقيدقا منا فاجعه باختگان جان مطهر کريپ 87 حامل يمايهواپ: گفت ارتيز و حج سازمان سيرئ 

 .کرد ترک تهران

 65 تيوضع از همچنان نکهيا به اشاره با مايس کي شبکه 21 يخبر بخش با يتلفن ارتباط در ياوحد ديسع ما،يس و صدا يخبرگزار گزارش به

 کار و افتهي رييتغ کامل طور به کرهايپ کيزيف ها، سردخانه در اجساد ينگهدار طيشرا و زمان مرور علت به: افزود ميندار ياطالع زيعز زائر

 داشته يمشترک جلسه عربستان يقانون يپزشک مسئوالن با فردا شد قرار: کرد اضافه يو .است کرده روبرو مشکل با را ما يدانيم يجستجو

 .ميکن دايپ مانيجستجوها يبرا يمشخص راهبرد تا ميباش

 وزارت يتخصص ميت حضور آنها، هياول شنهاديپ عربستان، به کشورمان يپزشک آموزش و درمان بهداشت، ريوز سفر از پس: گفت ياوحد

 .بود ها کريپ يرو بر يا ان يد شاتيآزما انجام يبرا عربستان در کشورمان يپزشک آموزش و درمان بهداشت،

 را اجساد و بود مشخص آنها از يبرخ ياسام: افزود عربستان در کشورمان زيعز زائران يکرهايپ از يتعداد ياحتمال دفن به اشاره با يو

 آنها يسپار خاک احتماال که بودند داده تيوضع رييتغ عربستان، يها سردخانه در اجساد نيا از يتعداد دوم مرحله در اما ميکرد ييشناسا

 .باشد افتاده اتفاق

 ينگران از يبخش حداقل تا ميکن يم دايپ آن يبرا يراهکار و يبررس اند داده باره نيا در آنها که را يآمار: گفت ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .ميده کاهش را زانيعز نيا خانواده ژهيو به کشورمان مردم

 اطالع يمل رسانه قيطر از اطالع محض به و ميشو مطلع يرانيا مفقود زائر 65 تيوضع از تا ميا گذاشته را توانمان همه: کرد ديتأک ياوحد

 .کرد ميخواه يرسان

 حضور شاهد يزود به ميدواريام ،يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت و خارجه وزارت ييقايآفر يعرب معاونت يها يهماهنگ با: افزود يو

 .ميباش عربستان در کشورمان بهداشت وزارت يتخصص ميت
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 يرانيا حجاج سرپرست زبان از منا فاجعه اتيجزئ
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: افزود ايم كرده آوري جمع تحقيقات و شهود اظهارات اساس بر مستند گزارش ما كه اين بيان با زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده

 . شود آماده نهايي گزارشات و برسد خوبي نتايج به ها تالش اين اميدواريم

 در منا خونين حادثه زواياي بررسي مراسم در شب يكشنبه زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده عسكر قاضي والمسلمين االسالمحجت

 عنوان به ميتوان داد، رخ كه حادثهاي دو اين از غير امسال حج: گفت قم علميه حوزه مدرسين جامعه عمومي مجمع اساتيد عمومي اجالسيه

 اعالم حج سازمان رياست به عربستان حج وزير اينكه دليل به شد، آغاز بحران كمي با گرچه و كرد ياد آن از آرام و مطلوب حج مراسم از يكي

 دعا اين حق حضرت لطف به آن از پس اما شد، خواهد برخورد شما با حتما كنيد برگزار اگر و است ممنوع كميل دعاي برگزاري كه كرد

 .شد برگزار بوشهري آيتاهلل حضور با مدينه در نيز كميل دعاي دو و شد برگزار

 شاهد را درصدي 5 كاهش هزينه نظر از اما رفت، باالتر زائران اسكان كيفيت امسال: افزود ادامه در زيارت و حج امور در فقيه ولي ماينده

 جمهوري براي افتخار و انقالب معظم رهبر مواضع و انقالب معرفي براي قدرتمند وسيله يك عنوان به ايران اسالمي جمهوري حج بوديم؛

 .دارند اعتراف مساله اين به هم همه و ميدهد نشان را خود ايران اسالمي

 كه ميگويند هم هميشه و دارد را حج بهترين ايران كه ميكنند بيان ابايي هيچ بدون كشورها ديگر هاي بعثه: كرد اظهار عسكر قاضي

 .كنند الگوبرداري ايران حج مديريت مدل از ميخواهند

 سنت اهل زائران از تن دو كه شد مشخص آن از پس و پيوستند الهي لقاي به ما زائران از تن 11 كه بود جرثقيل سقوط اول، حادثه: گفت وي

 بسيج با و نبود سنگين جراحتها خوشبختانه كه شدند مجروح نيز نفر 70 به نزديك بودند؛ ميان اين در بودند مانده مكه در عمره زمان از كه

 .شدند مداوا سرپايي افراد اين اكثر امداد نيروهاي شدن

 اثني اين در سعودي دولت دارند؛ خداوند نزد اي ويژه بسيار جايگاه ميپيوندند، خدا لقاي به حرم در كه كساني: افزود ايراني حجاج سرپرست

 .كرد تعديل حدي تا را فضا كه داد زيارتي و نقدي هداياي قول نيز حادثه اين بازماندگان به و كرد متوقف را كار و جريمه را بنالدن شركت

 وارد وقتي جمعيت ازدحام دليل به اول روز در كه بود آن شد گفته حجاج به كه مواردي جمله از: گفت زيارت و حج امور در وليفقيه نماينده

 كاروان 35 و نديدند آسيبي هيچ كاروان 400 كاروان، 455 از برويد؛ جمرات رمي براي بعد به 9 ساعت از استراحت، از پس ميشويد منا

 .ديدند را آسيب بيشترين

 204 خيابان محل به را مردم سعودي پليس از جمعي ميآيند، پايين به ايرانيان هاي خيمه محل از حجاج وقتي كه دهم روز در: اظهاركرد وي

 .است افتاده اتفاق حادثه اين دادند اطالع تلفني كه بوديم جمرات مسير در بوشهري حسيني اهلل آيت با بنده كرد؛ هدايت
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 كنند، حركت ها اتوبوس كه ميدادند اجازه كه زماني نداشتيم؛ تلفات مقدار اين جمرات مسير در گذشته، در زماني هيچ ما: گفت عسكر قاضي

 .نبود تلفاتي چنين هرگز اما ميداد؛ رخ ديدگي آسيب چند

 . كرد كار زمينه اين در ميشد بهتر ميكردند، ارائه را خود فيلمهاي عربستانيها اگر: گفت زيارت و حج امور در ايراني حجاج سرپرست

 اين چرا كه شود مشخص بايد كه گرفتند را جمعيت جلوي آنها انتظامي ماموران و شد پارك خودرويي 204 خيابان كنار در: كرد اظهار وي

 نردهكشي نيز خيابان طرف دو و آمد خيابان اين سمت به سوي هر از جمعيت اين ندادند؛ مردم به را مسير در استمرار اجازه و كردند را كار

 كنند پيدا جسمي مشكلي ازدحام اين با حاجيان كه شد باعث تشنگي و فراوان گرماي و كند عبور نردهها اين از نميتوانست كسي و بود شده

 .شدند گرفتار ميان اين در همه و

 هم در كالف يك مثل جمعيت اين و بودند بيهوش مدتها و گرفتند جا ها الجزايري خيمه در حادثه اين مجروحين از برخي: گفت عسكر قاضي

 .كرد تفكيك هم از را آنها شد نمي و شدند گرفتار پيچيده

 كرد؛ تشديد را شلوغي اين نيز جمعيت ازدحام و منحرف را مردم مانع ايجاد با پليس كه است بوده راه بستن دوم، مساله: كرد خاطرنشان وي

 .گرفتند قرار پا و دست زير عدهاي آب، گرفتن براي مردم هجوم همين در كه كردند آب توزيع به شروع ديدند، را وضعيت وقتي الجزايريها

 نيز مساله چندين بود؛ كرده خسته را مردم جمعيت عظيم فشار و ازدحام و خستگي و تشنگي با و بود درجه 45 از بيش هوا گرماي: افزود وي

 دست از جمعيت اين كنترل كه شد باعث حجاج بيتابي و بيحوصلگي ميشود، مسدود مسير دقيقه چند از بيش وقتي كرد؛ تشديد را واقعه اين

 .شدند خفه جمعيت زير خيس حولههاي همين دليل به بود، شده سنگين سعودي ماموران گرفتن آب از پس كه احرام لباسهاي برود؛

 توان تجربه بي نيروهاي و نداشت اختيار در را خود زبده نيروهاي امسال سعودي دولت: گفت ادامه در زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده

 .بيايند ها جنازه طرف كسي كه ندادند اجازه شدند وارد وقتي آنها ماموران نداشتند؛ امدادي

 آمبوالنس تردد امكان و نداشت آمادگي جمعيتي چنين براي آنها هاي بيمارستان و كردند بيرون را ما امدادي هاي گروه آنها: كرد اظهار وي

 .شد مي برداري جنازه ميان اين از بعد روز بامداد 1 تا صبح 8:30 ساعت از بود؛ شده بسته نيز مسير و نداشت وجود زمينه اين در نيز

 در مناسبت رسيدگي عدم دليل به ما بيماران از تعدادي و نداشتند را بيمار حجم اين آمادگي منطقه آن در عربستان بيمارستانهاي: گفت وي

 .دادند جان ها بيمارستان

 ما سابق سفير رسيدند؛ شهادت به بعثه تواشيح گروه و قاريان از نفر 5 شد؛ تمام گران بسيار ما براي حادثه اين: كرد خاطرنشان عسكر قاضي

 زبده روحاني هفت رضوي، جامع صحن جماعت امام حسيني، حجتاالسالم اسلووني، در ايران سفير است، نشده وضعيت تعيين هنوز لبنان در

 .كردند رحلت مسير اين در نيز كاروانها اجرايي عوامل و مدير 17 كاروان،
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 سالها از پس جانباز دو شود؛ مديريت جريان اين كه شد تالش و شود صحبت عوامل و مردم و مديران با مسير اين در كه شد سعي: افزود وي

 اين در را خود برادر سه كه بود سفر اين در زني دادند؛ دست از را بودند آمده سفر اين به ويلچر حمل براي كه پسرانشان و آمدند حج به

 .بود داده دست از مراسم

 نداشتند اجساد نگهداري براي جايي آنها و بود شده پر ها سردخانه كه رسيديم جايي به متاسفانه: گفت زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده

 .ميكردند شناسايي را ها جنازه بايد حج كارگزاران بود، شده ايجاد متعفن بوي كه فضايي چنين در و بود بدي بسياري شرايط و

 موقع شدند مي شناسايي برخي اينكه از پس.  بودند داده شكل تغيير بودند جمعيت زير اينكه دليل به ها جنازه از بسياري: كرد اظهار وي

 .نداشت وجود شناسايي امكان و كردند جابجا را مجروحين از بسياري حتي و بودند كرده جابجا را ها جنازه كه شد مي معلوم حمل

 يك چنين اين نداريم سراغ تاريخ طول در و گذاشت پيگيريها ادامه در موثري بسيار تاثير انقالب معظم رهبر سخنراني: گفت عسكر قاضي

 .كند حمايت خود ملت از رهبري

 بهداشت وزارت دست از را كار كه شد بيان دوباره و شد داده تحويل جنازه 114 بعد مرحله در و 104 اول مرحله در: كرد خاطرنشان وي

 .كردند خارج

 كامل پيگيريها كه بازگردند زائران همه كه منتظريم و ميشود كامل زودي به تحقيقاتي مجموعه و است وخيم بسيار شرايط اين: افزود وي

 .شود

 .شد نخواهد اندازي راه ها زودي اين به دارد مستحبي جنبه كه نيز عمره: گفت زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده

 را حجاج قديمي هاي خيمه با ميخواهند هنوز آنها شود؛ عوض سنتي شيوههاي بايد و نميدهد جواب ديگر حج در سنتي شيوه: كرد اظهار وي

 باز بن" كه كرد طراحي منا در زائر ميليون 5 جانمايي براي طرحي شمسي 50 دهه در شهرستاني مهندس دارند؛ نگاه درجه 50 گرماي در

 .كرد مخالفت آن با" عربستان مفتي

 حقوق از بايد كرد؛ مديريت را مردم نميتوان باريك راههاي اين با اما ميشود، اضافه بعد سال جمعيت كه ميكنند بيان آنها: گفت عسكر قاضي

 سربلند است شده ايجاد ما امت براي كه امتحاني اين از و برسد نيكي فرجام به مساله اين كنند دعا كه ميخواهم مردم از و كنيم دفاع زائران

 .بيايند بيرون
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 نشست نيزم به منا فاجعه ايراني باخته جان 87 مطهر پيكرهاي حامل هواپيماي

 

  04:58 1394 مهر 21 خيتار

 .نشست نيزم به شيپ يلحظات منا فاجعه ايراني باخته جان 87 مطهر پيكرهاي حامل هواپيماي

 45 ساعت منا فاجعه ايراني باخته جان 87 مطهر پيكرهاي حامل هواپيماي ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 .نشست زمين به تهران مهرآباد فرودگاه در( شنبه سه) امروز بامداد دقيقه

 تاکنون است، گرفته انجام کشور به منا حادثه باختگان جان مطهر يکرهايپ انتقال منظور به که يپرواز نيچهارم با گزارش نيا اساس بر

 .است شده منتقل کشور به باختند، جان منا تلخ فاجعه در که زمانيعز هموطنان از تن 399 اجساد

 چاره و تالش به عربستان در حضور با يرانيا طرف و است يريگيپ حال در همچنان منا حادثه مفقود 65 تيوضع است يحاک گزارش نيا

 .دهد يم ادامه زانيعز نيا تيوضع نييتع يبرا يسعود طرف با مذاکره و يشياند
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 ايراني حجاج سرپرست و فقيه ولي نماينده از شده منتشر مطلب تكذيب

 

  14:53 1394 مهر 21 خيتار

 حوزه مدرسين جامعه عمومي مجمع اساتيد عمومي اجالسيه در ايراني حجاج سرپرست و فقيه ولي محترم نماينده از نقل به مطالبي متاسفانه

 .است اعتبار و صحت فاقد و نيافته انعكاس بدرستي كه يافته انتشار مطبوعات و ها رسانه از برخي در قم علميه

 ولي محترم نماينده از نقل به مطالبي متاسفانه: ميرساند گرامي هموطنان عموم اطالع به رهبري معظم مقام َبعثه عمومي روابط اعالم بر بنا

 مطبوعات و ها رسانه از برخي در قم علميه حوزه مدرسين جامعه عمومي مجمع اساتيد عمومي اجالسيه در ايراني حجاج سرپرست و فقيه

 .است اعتبار و صحت فاقد و نيافته انعكاس بدرستي كه يافته انتشار

 حوزه مدرسين جامعه عمومي مجمع اساتيد عمومي اجالسيه در عسكر قاضي سيدعلي المسلمين و االسالم حجت سخنراني كامل و دقيق متن

   :است ليذ شرح به قم علميه

 در منا خونين حادثه زواياي بررسي مراسم در شب يكشنبه زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده عسكر قاضي والمسلمين االسالمحجت

 به توان مي داد، رخ كه اي حادثه دو اين از غير امسال حج: گفت قم علميه حوزه مدرسين جامعه عمومي مجمع اساتيد عمومي اجالسيه

 حج سازمان رياست به عربستان حج وزير اينكه دليل به شد، آغاز بحران كمي با گرچه و كرد ياد آن از آرام و مطلوب حج مراسم از يكي عنوان

 دعا اين حق حضرت لطف به آن از پس اما شد، خواهد برخورد شما با حتما كنيد برگزار اگر و است ممنوع كميل دعاي برگزاري كه كرد اعالم

 .شد برگزار بوشهري اهلل آيت حضور با مدينه در نيز كميل دعاي دو و شد برگزار

 شاهد را درصدي 5 كاهش هزينه نظر از اما رفت، باالتر زائران اسكان كيفيت امسال: افزود ادامه در زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده

 جمهوري براي افتخار و انقالب معظم رهبر مواضع و انقالب معرفي براي قدرتمند وسيله يك عنوان به ايران اسالمي جمهوري حج بوديم؛

 .دارند اعتراف مساله اين به هم همه و دهد مي نشان را خود ايران اسالمي

 مي كه گويند مي هم هميشه و دارد را حج بهترين ايران كه كنند مي بيان ابايي هيچ بدون كشورها ديگر هاي بعثه: كرد اظهار عسكر قاضي

 .كنند الگوبرداري ايران حج مديريت مدل از خواهند

 سنت اهل زائران از تن دو كه شد مشخص آن از پس و پيوستند الهي لقاي به ما زائران از تن 11 كه بود جرثقيل سقوط اول، حادثه: گفت وي

 بسيج با و نبود سنگين ها جراحت خوشبختانه كه شدند مجروح نيز نفر 70 به نزديك بودند؛ ميان اين در بودند مانده مكه در عمره زمان از كه

 .شدند مداوا سرپايي افراد اين اكثر امداد نيروهاي شدن
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 اثني اين در سعودي دولت دارند؛ خداوند نزد اي ويژه بسيار جايگاه پيوندند، مي خدا لقاي به حرم در كه كساني: افزود ايراني حجاج سرپرست

 .كرد تعديل حدي تا را فضا كه داد زيارتي و نقدي هداياي قول نيز حادثه اين بازماندگان به و كرد متوقف را كار و جريمه را الدن بن شركت

 

 

 وارد وقتي جمعيت ازدحام دليل به اول روز در كه بود آن شد گفته حجاج به كه مواردي جمله از: گفت زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده

 كاروان 35 و نديدند آسيبي هيچ كاروان 400 كاروان، 455 از برويد؛ جمرات رمي براي بعد به 9 ساعت از استراحت، از پس شويد مي منا

 .ديدند را آسيب بيشترين

 خيابان محل به را مردم سعودي پليس از جمعي آيند، مي پايين به ايرانيان هاي خيمه محل از حجاج وقتي كه دهم روز در: اظهاركرد وي

 .است افتاده اتفاق حادثه اين دادند اطالع تلفني كه بوديم جمرات مسير در بوشهري حسيني اهلل آيت با بنده كرد؛ هدايت 204

 حركت ها اتوبوس كه دادند مي اجازه كه زماني نداشتيم؛ تلفات مقدار اين جمرات مسير در گذشته، در زماني هيچ ما: گفت عسكر قاضي

 .نبود تلفاتي چنين هرگز اما داد؛ مي رخ ديدگي آسيب چند كنند،

 . كرد كار زمينه اين در شد مي بهتر كردند، مي ارائه را خود هاي فيلم ها عربستاني اگر: گفت زيارت و حج امور در ايراني حجاج سرپرست

 اين چرا كه شود مشخص بايد كه گرفتند را جمعيت جلوي آنها انتظامي ماموران و شد پارك خودرويي 204 خيابان كنار در: كرد اظهار وي

 كشي نرده نيز خيابان طرف دو و آمد خيابان اين سمت به سوي هر از جمعيت اين ندادند؛ مردم به را مسير در استمرار اجازه و كردند را كار

 پيدا جسمي مشكلي ازدحام اين با حاجيان كه شد باعث تشنگي و فراوان گرماي و كند عبور ها نرده اين از توانست نمي كسي و بود شده

 .شدند گرفتار ميان اين در همه و كنند

 در كالف يك مثل جمعيت اين و بودند بيهوش ها مدت و گرفتند جا ها الجزايري خيمه در حادثه اين مجروحين از برخي: گفت عسكر قاضي

 .كرد تفكيك هم از را آنها شد نمي و شدند گرفتار پيچيده هم

 كرد؛ تشديد را شلوغي اين نيز جمعيت ازدحام و منحرف را مردم مانع ايجاد با پليس كه است بوده راه بستن دوم، مساله: كرد خاطرنشان وي

 .گرفتند قرار پا و دست زير اي عده آب، گرفتن براي مردم هجوم همين در كه كردند آب توزيع به شروع ديدند، را وضعيت وقتي ها الجزايري

 نيز مساله چندين بود؛ كرده خسته را مردم جمعيت عظيم فشار و ازدحام و خستگي و تشنگي با و بود درجه 45 از بيش هوا گرماي: افزود وي

 از جمعيت اين كنترل كه شد باعث حجاج تابي بي و حوصلگي بي شود، مي مسدود مسير دقيقه چند از بيش وقتي كرد؛ تشديد را واقعه اين

 خفه جمعيت زير خيس هاي حوله همين دليل به بود، شده سنگين سعودي ماموران گرفتن آب از پس كه احرام هاي لباس برود؛ دست

 تجربه بي نيروهاي و نداشت اختيار در را خود زبده نيروهاي امسال سعودي دولت: گفت ادامه در زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده .شدند

 .بيايند ها جنازه طرف كسي كه ندادند اجازه شدند وارد وقتي آنها ماموران نداشتند؛ امدادي توان
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 آمبوالنس تردد امكان و نداشت آمادگي جمعيتي چنين براي آنها هاي بيمارستان و كردند بيرون را ما امدادي هاي گروه آنها: كرد اظهار وي

 .شد مي برداري جنازه ميان اين از بعد روز بامداد 1 تا صبح 8:30 ساعت از بود؛ شده بسته نيز مسير و نداشت وجود زمينه اين در نيز

 مناسبت رسيدگي عدم دليل به ما بيماران از تعدادي و نداشتند را بيمار حجم اين گي آماده منطقه آن در عربستان هاي بيمارستان: گفت وي

 .دادند جان ها بيمارستان در

 ما سابق سفير رسيدند؛ شهادت به بعثه تواشيح گروه و قاريان از نفر 5 شد؛ تمام گران بسيار ما براي حادثه اين: كرد خاطرنشان عسكر قاضي

 روحاني هفت رضوي، جامع صحن جماعت امام حسيني، االسالم حجت اسلووني، در ايران سفير است، نشده وضعيت تعيين هنوز لبنان در

 و مردم و مديران با مسير اين در كه شد سعي: افزود وي .كردند رحلت مسير اين در نيز ها كاروان اجرايي عوامل و مدير 17 كاروان، زبده

 اين به ويلچر حمل براي كه شان پسران و آمدند حج به ها سال از پس جانباز دو شود؛ مديريت جريان اين كه شد تالش و شود صحبت عوامل

 .بود داده دست از مراسم اين در را خود برادر سه كه بود سفر اين در زني دادند؛ دست از را بودند آمده سفر

 نداشتند اجساد نگهداري براي جايي آنها و بود شده پر ها سردخانه كه رسيديم جايي به متاسفانه: گفت زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده

 اظهار وي .كردند مي شناسايي را ها جنازه بايد حج كارگزاران بود، شده ايجاد متعفن بوي كه فضايي چنين در و بود بدي بسياري شرايط و

 معلوم حمل موقع شدند مي شناسايي برخي اينكه از پس.  بودند داده شكل تغيير بودند جمعيت زير اينكه دليل به ها جنازه از بسياري: كرد

: گفت عسكر قاضي .نداشت وجود شناسايي امكان و كردند جابجا را مجروحين از بسياري حتي و بودند كرده جابجا را ها جنازه كه شد مي

 خود ملت از رهبري يك چنين اين نداريم سراغ تاريخ طول در و گذاشت ها پيگيري ادامه در موثري بسيار تاثير انقالب معظم رهبر سخنراني

 .كند حمايت

 بهداشت وزارت دست از را كار كه شد بيان دوباره و شد داده تحويل جنازه 114 بعد مرحله در و 104 اول مرحله در: كرد خاطرنشان وي

 كه بازگردند زائران همه كه منتظريم و شود مي كامل زودي به تحقيقاتي مجموعه و است وخيم بسيار شرايط اين: افزود وي .كردند خارج

 .شود كامل ها پيگيري

 شيوه: كرد اظهار وي .شد نخواهد اندازي راه ها زودي اين به دارد مستحبي جنبه كه نيز عمره: گفت زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده

 50 گرماي در را حجاج قديمي هاي خيمه با خواهند مي هنوز آنها شود؛ عوض سنتي هاي شيوه بايد و دهد نمي جواب ديگر حج در سنتي

" عربستان مفتي باز بن" كه كرد طراحي منا در زائر ميليون 5 جانمايي براي طرحي شمسي 50 دهه در شهرستاني مهندس دارند؛ نگاه درجه

 .كرد مخالفت آن با

 از بايد كرد؛ مديريت را مردم توان نمي باريك هاي راه اين با اما شود، مي اضافه بعد سال جمعيت كه كنند مي بيان آنها: گفت عسكر قاضي

 است شده ايجاد ما امت براي كه امتحاني اين از و برسد نيكي فرجام به مساله اين كنند دعا كه خواهم مي مردم از و كنيم دفاع زائران حقوق

 .بيايند بيرون سربلند
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 هستند مفقود همچنان نفر 65/ميندار مکه در يزائر
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 .ميندار مکرمه مکه در يزائر اکنون هم و شدند خارج شهر نيا از مکه در حاضر يرانيا حجاج همه روزيد: گفت ارتيز و حج سازمان معاون

 در حاضر يرانيا حجاج همه روزگذشته نکهيا به توجه با: ؛گفت خبرنگاران باشگاه با گووگفت در ارتيز و حج سازمان معاون يمحمد ديحم

 .ميندار شهر نيا در يزائر گزيد لذا کردند، حرکت کشور سمت به شهر نيا از مکه

 خواهد هيتخل انيرانيا حضور از شهر نيا زين شنبه روز که هستند مستقر منوره نهيمد در زائر هزار 10 حاضر حال در: داد ادامه نيهمچن يو

 .شد

 شيآزما انجام: شد ادآوري هستند، مفقود همچنان منا حادثه يرانيا دگانيد حادثه از نفر 65 نکهيا به اشاره با ارتيز و حج سازمان معاون

DNA است نشده شروع هنوز که است باختگان جان يکرهايپ ييشناسا يبعد مرحله. 

 .بازگشتند کشور به يقربان 87 آن يط و شد انجام کشور به جانباختگان کريپ انتقال مرحله نيچهارم امروز بامداد:کرد ديتاک انيپا در يمحمد
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 منا فاجعه نيمفقود تيوضع نيآخر/  ديآيم رانيا به حجاج گروه نيآخر مهر 25
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: گفت دارد وجود کشور به افتهي انتقال کريپ 87 نيب در خبر شبکه خبرنگار ينيحس مرحوم کريپ نکهيا انيب با ارتيز و حج سازمان معاون

 .است نشده دايپ و ييشناسا لبنان، در کشورمان نيشيپ پلماتيد يآبادرکن کريپ هنوز متأسفانه

 تيوضع نيآخر درباره برديم سر به يسعود عربستان در اکنون هم که يمحمد ديحم ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 امروز بامداد بود، داده خبر ارتيز و حج سازمان سيرئ هم قباًل که طور همان: کرد اظهار منا فاجعه يرانيا باختگانجان کريپ انتقال و ييشناسا

 .افتي انتقال کشور به جده فرودگاه از منا فاجعه يرانيا باختگانجان از نفر 87 کريپ( شنبهسه)

 انجام حال در و ستين مشخص منا فاجعه يرانيا باختگانجان از نفر 65 تيوضع همچنان: کرد اضافه ارتيز و حج سازمان در مسئول مقام نيا

 .ميهست زانيعز نيا کريپ ييشناسا اتيعمل

 کرهايپ نيا ياسام: افزود ر؟يخ اي است مشخص افتندي انتقال کشور به امروز بامداد که ياجساد تيهو که سئوال نيا به پاسخ در يمحمد

 .است شده اعالم شانيهاخانواده به و است مشخص

 مرحوم کريپ هنوز اما دارد وجود زين خبر شبکه خبرنگار کريپ کشور، به افتهي انتقال رياخ يکرهايپ نيب در ارتيز و حج سازمان معاون گفته به

 .است نشده ييشناسا يآبادرکن

 حضور يسعود عربستان در يرانيا زائر هزار 10 حدود اکنون هم: گفت زين کشور به يرانيا حجاج بازگشت تيوضع نيآخر خصوص در يو

  .شوديم انجام کشورمان به يرانيا حجاج بازگشت پرواز نيآخر مهر 25 و دارند

 منا، فاجعه در کشورمان حجاج از نفر 464 متأسفانه که شدند مشرف يوح نيسرزم به يرانيا زائر هزار 64 امسال حج در گزارش، نيا اساس بر

 .دادند دست از را خود جان
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 نهيمد و مکه در 95 حج مسکن اجاره آغاز
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 .شد آغاز نهيمد و مکه شهر دو در 95 سال حج يبرا مسکن اجاره کار گفت، يرهبر معظم مقام بعثه يبازرس و نظارت ريمد 

 سازمان سيرئ و يرانيا حجاج سرپرست يهاهيتوص رويپ کرد، اظهار «يلياسماع نيحس» ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 .شد شروع ندهيآ سال حج زائران اسکان يبرا نهيمد و مکه شهر دو در مسکن اجاره کار ارت،يز و حج

 صورت يرانيا زائر هزار 61 حدود اسکان يبرا و ندهيآ سال گزاران حج يبرا يابالغ يهااستيس چارچوب در اقدام نيا: گفت يلياسماع نيحس

 .شد خواهد اقدام ،يبعد مراحل در مهيسه شيافزا صورت در و رديگيم

 در: کرد اظهار شوديم انجام مرحله دو در مکرمه مکه شهر در مسکن اجاره نکهيا به اشاره با يرهبر معظم مقام بعثه يبازرس و نظارت ريمد

 اسکان يبرا يالثانعيرب و االولعيرب يهاماه در اجاره دوم مرحله و شده منعقد زائران درصد 40 حدود اسکان يبرا اجاره قرارداد اول مرحله

 .بود خواهد زائران ماندهيباق

 از يکمتر تيرضا که ييهاهتل حذف استيس بازرسان از شده يآورجمع يهاگزارش و زائران از شده انجام يابيارز به توجه با: گفت يلياسماع

 .شد خواهد حذف ندهيآ سال يبرا درصد 10 حدود احتماال امسال، حجاج اسکان يبرا شده اجاره هتل 57 از و افتهي ادامه بوده آنها

 شهر يمرکز منطقه در هاهتل رشيپذ تيظرف از هابيتخر ادامه نکهيا به اشاره با ادامه در يرهبر معظم مقام بعثه يبازرس و نظارت ريمد

 ساخته هنوز ديجد يهاهتل نکهيا به توجه با و شوديم حذف گريد تخت هزار 40 حدود محرم ماه 15 تا نهيمد در: افزود است کاسته نهيمد

 شده متمرکز متيق شيافزا بدون مناسب يهامسکن اجاره يرو بر هاتالش يطيشرا نيچن در: افزود يو .است دشوارتر مسکن اجاره کار نشده

 .است

 پنجم و ستيب تا ندهيآ سال زائران درصد 99 اسکان يبرا نهيمد در هاهتل اجاره قرارداد که است شده يزيربرنامه: کرد اضافه يلياسماع

  .شود يينها مهرماه
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 يسعود و يرانيا مقامات امشب جلسه در منا فاجعه مفقود 65 سرنوشت يريگيپ
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 450 انيم در ما نيمفقود از تعداد چه که ميکن يم دنبال را موضوع نيا ها يسعود با امشب جلسه در: کرد اعالم ارتيز و حج سازمان سيرئ 

 شده دفن جسد 450 انيم در که را منا فاجعه يرانيا نيمفقود گريد تيوضع تعداد نيا شدن معلوم با و هستند عربستان در شده دفن جسد

 .کرد ميخواه دنبال ستند،ين

 13 ساعت خبر با گفتگو در(مهرماه 21 شنبه سه) امروز ياوحد ديسع مهندس ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 ستاد تيفعال و ميندار مکرمه مکه در يرانيا زائر چيه اکنون هم: گفت و داد خبر حج در مکرمه مکه ستاد تيفعال افتني انيپا از خبر شبکه

 در اجساد تفحص و ييشناسا يها گروه و سازمان معاونان و بنده تنها و اند برگشته رانيا به مکه يستاد يروهاين همه و دهيرس انيپا به مکه

 .ميدار حضور نجايا

 تيوضع به توجه با و افتهي انيپا بًايتقر ها سردخانه به يحضور مراجعه با ما چهره به چهره تفحص و ييشناسا کار نکهيا به توجه با: افزود يو

 نيا عربستان يقانون يپزشک هياول شنهاديپ که شده مواجه يجد مشکل با کار کرده رييتغ کامال آنها يکيزيف طيشرا که ها سردخانه در اجساد

 .شود يريگيپ کار نيا ديبا يپزشک تر يتخصص يها شيآزما قيطر از که است

 ميخواه کشور آن سيپل و عربستان يقانون يپزشک نيمسئول مجموعه با يا جلسه امشب مين و 7 ساعت: داشت اظهار حج سازمان سيرئ

 .بود خواهد جلسه نيا دستور موضوع دو که داشت

 دفن يبهداشت طيشرا ليبدل و يحکومت حکم با که ينفر 450 نيب در احتماال که است يزانيعز يکرهايپ يريگيپ اول موضوع: داد ادامه يو

 قيدق خواسته و شد خواهد مشخص امشب موضوع نيا که باشند آنها انيم در زين ما باخته جان زانيعز از يتعداد ديآ يم نظر به که اند شده

 .ميبرس جهينت به ميدواريام که است نيا ما

 زانيعز ماندهيباق يريگيپ ،بحث اول مطلب شدن تيوضع نييتع با که است نيا جلسه نيا در ما دوم موضوع: گفت ادامه در حج سازمان سيرئ

 ديبا که ميکن اعالم را خودمان روشن و شفاف خواسته و ادعا ميتوان يم شود مشخص نفر 450 انيم در ما شدگان دفن عدد اگر که است

 .شود روشن هم زانيعز نيا ماندهيباق تيوضع

 يجد حضور نيهمچن و کشور يپلماسيد دستگاه يجد حضور ازمندين دوم موضوع يريگيپ يبرا قطعًا: کرد ديتأک حج سازمان سيرئ

 .ميبرس مشخص جهينت به مفقودان تيوضع نييتع خصوص در ميبتوان انشاءاهلل که ميهست جده در رانيا ياسالم يجمهور يکنسولگر

 مشخص شده دفن نهايا توسط که يباختگان جان تعداد داشت ميخواه ها يسعود با امشب که يا جلسه در: کرد انيب حج سازمان سيرئ

 يجمهور يکنسولگر روشن فهيوظ نکهيا ليبدل است کشور يپلماسيد دستگاه يجد مساعدت ازمندين دوم موضوع يريگيپ البته شد خواهد
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 زانيعز نيا يهمکار با ميدواريام که است کشورها گريد در يرانيا اتباع يحقوق امور يريگيپ کشور يپلماسيد دستگاه و جده در رانيا ياسالم

 .ميبرس جهينت به انشاءاله تا کند يط يپلماسيد دستگاه در را يتخصص راهکار و روال کي يجد بصورت هم دوم موضوع حتما

 خواهد صورت ياقدام چه باشند، عربستان در شده دفن زائر 450 انيم در ما يمفقود زائر 65 اگر که سوال نيا به پاسخ در ادامه در يو

 نيا از که کردند اعالم ها يسعود ميداشت ها يسعود با کشورمان بهداشت محترم ريوز يهاشم دکتر حضور با که يتوافق در: کرد اعالم گرفت،

 مشخصاتشان با نهايا دفن محل که کردند ديتأک و شده برداشته DNA شيآزما يبرا آنها ناخن نيهمچن شده گرفته انگشت اثر نفر 450

 .ميکن يم مطرح را موضوع نيا ما هم امشب جلسه در حتما که است معلوم

 کشور از DNA افتيدر ما يبعد قدم مطمئنًا هستند شدگان دفن انيم در يرانيا زانيعز از يتعداد چه که شود مشخص اگر: داد ادامه يو

 را خود امکانات و تيظرف همه که است کشور يپلماسيد دستگاه يبانيپشت تر مهم آن از و بهداشت وزارت نيمتخصص ياري ازمندين که هست

 .رديگ بکار امر نيا در عيتسر يبرا

  ييتقاضا و کمک هرگونه خصوص در دارند يآمادگ شود مشخص امروز جهينت اگر دادند قول هم ها يسعود: داشت اظهار حج سازمان سيرئ

 .باشند داشته يهمکار رانيا به شده دفن يکرهايپ  انتقال خصوص در يحت
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 مهر 22 روز اخبار

 1394 ماه
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 اند شده دفن مکه در منا حادثه نيمفقود از نفر 17
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 نيا تا که شد مشخص ميديد مکه ياستاندار در و يقانون يپزشک در امروز که ييها پرونده اساس بر: کرد اعالم ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .هستند مکه در شده دفن نفر 450 آن انيم در منا فاجعه يرانيا باختگان جان از نفر 17 لحظه

 يسعود مقامات با( شنبه سه)امشب جلسه خصوص در ياوحد ديسع مهندس  ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 با يطوالن نسبتا جلسه دو امروز: گفت مايس اول شبکه 21 خبر به ديگرد برگزار منا حادثه يرانيا مفقودان تيوضع يريگيپ منظور به که

 نسبت يروشن يبند جمع به تا داد ميخواه ادامه زين فردا را جلسات نيا و داشت ادامه شيپ يقيدقا تا که ميداشت عربستان يياجرا نيمسئول

 .ميابي دست منا حادثه نيمفقود تيوضع به

 اساس بر که گرفت قرار يبررس مورد مکه در شده دفن زائر 450 آن انيم در منا حادثه نيمفقود دفن موضوع ابتدا در جلسه نيا در: افزود يو

 انيم در منا فاجعه باختگان جان از نفر 17 لحظه نيا تا که شد مشخص ميديد مکه ياستاندار در و يقانون يپزشک در امروز که ييها پرونده

 تيمل يعني کامل تيهو صيتشخ با نفر 12 يرانيا زائر 17 نيا از: کرد اضافه خصوص نيا در ارتيز و حج سازمان سيرئ .هستند نفر 450 آن

 که ستين مشخص آنان يفرد تيهو و است مشخص آنان بودن يرانيا تيمل تنها آنان از نفر 5 اما اند شده دفن يفرد مشخصات و بودن يرانيا

 .گرفت خواهد صورت بزرگوارشان يها خانواده به کامل يرسان اطالع نفر 12 آن خصوص در البته

 اثر نفر 17 آن همه از که دارد نيا از نشان داد نشان ما به يسعود طرف که يمستندات و ميديد که هم يشواهد: کرد انيب ياوحد مهندس

 ها يسعود نيهمچن و است مشخص کامال زين آنها دفن محل و برداشتند يبعد يها شيآزما يبرا را نهايا يها ناخن و شده گرفته انگشت

 نکهيا ليبدل ،يرانيا طرف از ها انگشت اثر افتيدر با و شد خواهد عربستان عازم يقانون يپزشک از که يميت حضور با انشاءاهلل که کردند ديتأک

 .کرد خواهند عمل باختگان جان خانواده خواسته اساس بر است مشخص کاماًل نهايا دفن محل

 جلسه از بعد شد قرار ميندار دست در آنها از ياطالعات همچنان که زين منا فاجعه يرانيا مفقودان از گريد تن 48 خصوص در: داشت اظهار يو

 وزارت و کشور وزارت و خارجه امور وزارت به يا نامه يط يرسم بصورت جده در رانيا ياسالم يجمهور يکنسولگر قيطر از موضوع فردا

 ريگيپ يجد بصورت تا ميکن يم مکاتبه عربستان حج وزارت با ارتيز و حج سازمان عنوان به زين ما البته که شود اعالم عربستان بهداشت

 و شد خواهد مشخص صبح فردا عربستان نيمسئول با يبعد جلسه زمان: گفت انيپا در حج سازمان سيرئ.باشند نفر 48 نيا تيوضع نييتع

 اعالم زيعز مردم به ميندار دست در آنان از ياطالع لحظه نيا تا که يزانيعز از يروشن بايتقر تيوضع ميبتوان فردا جلسه از بعد کنم يم گمان

 .ميينما

 ديفق خبرنگار ينيحس درضايحم ديس کريپ که افتي انتقال کشور به منا فاجعه باختگان جان مطهر کريپ 87 زين امروز بامداد است ذکر انيشا

 .بود کرهايپ نيا انيم در زين خبر شبکه
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 :يونيزيتلو زنده يگفتگو در يجمهور سيير

 شود حاصل نانياطم حج مراسم شيآسا و امن يبرگزار از ديبا
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 معظم مقام بعثه از و کنميم عرض تيتسل ها خانواده همه به: کرد عنوان منا فاجعه خصوص در يونيزيتلو يگفتگو در يجمهور سيرئ

 يها دستگاه. کنم يم تشکر کردند تالش مردم آالم فيتخف يبرا که ياندرکاران دست همه و مربوطه يهاوزارتخانه و حج سازمان ،يرهبر

 از ديبا اکنون خصوص به م،يده ادامه ديبا که مانده يباق زين ييها يريگيپ البته و کردند عمل واقعه نيا با رابطه در خود فيوظا به يدولت

 .شود حاصل نانياطم حج مراسم شيآسا و امن يبرگزار

 سه يروحان حسن دکتر نيالمسلم و االسالم ،حجت دولت يرسان اطالع گاهيپا از نقل به ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 ياب حضرت به و رسالت خاندان به عشقشان دادن نشان يبرا مردم روزها نيا نکهيا انيب با ،يونيزيتلو يوگو گفت نيا يابتدا در شب شنبه

 ،يآزادگ عزت، فرهنگ که هستند عاشورا فرهنگ داشتيگرام يبرا شدن آماده حال در مردم: گفت شوند، يم آماده( ع) نيالحس عبداهلل

 .است ناحق ريمس و ظلم برابر در يستادگيا

 از پس حداقل که منا فاجعه بخاطر مردم: افزود شد، اندوه و غم از پر دلشان محرم ماه از قبل ما مردم امسال نکهيا به اشاره با يجمهور سيير

 يايدن سراسر از زن و مرد نفر هزاران متأسفانه. شدند داغدار بود يسعود کشور حاکمان يريتدبيب از ينشان يبعد يهاقدم در و فاجعه وقوع

 فاجعه نيا ،در گرفته قرار شانيهاخانواده ارياخت در آنها از نفر 400 حدود مطهر اجساد تاکنون که کشورمان زيعز انيحاج جمله از اسالم،

 .باختند جان

 و شوند ييشناسا ميدواريام که هستند نيمفقود از ما انيحاج يتعداد: داشت اظهار مکه در مطهر اجساد يبرخ دفن به اشاره با يروحان دکتر

 .شود روشن ما مردم يبرا هست يگريد مساله اگر اي

 همه و مربوطه يهاوزارتخانه و حج سازمان ،يرهبر معظم مقام بعثه از و کنميم عرض تيتسل ها خانواده همه به: کرد حيتصر يجمهور سيير

 کردند عمل واقعه نيا با رابطه در خود فيوظا به يدولت يها دستگاه. کنم يم تشکر کردند تالش مردم آالم فيتخف يبرا که ياندرکاران دست

 .شود حاصل نانياطم حج مراسم شيآسا و امن يبرگزار از ديبا اکنون خصوص به م،يده ادامه ديبا که مانده يباق زين ييها يريگيپ البته و
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 منا؛ حادثه يرانيا مفقودان تيوضع نيآخر

 است نامعلوم همچنان مفقودان از تن 36 تيوضع/  اند شده دفن مکه در يرانيا 29
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 .داد خبر منا فاجعه يرانيا مفقودان از گريد تن 12 تيوضع نييتع از ارتيز و حج سازمان سيرئ

 مفقودان تيوضع نيآخر خصوص در( چهارشنبه) امشب ياوحد ديسع مهندس ؛ ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 حج وزارت و يقانون يپزشک با يمذاکرات هم امروز گذشته روز جلسات ادامه در: گفت مايس اول شبکه 21 ساعت خبر به منا فاجعه يرانيا

 ها گفتگو نيا در که که بود منا فاجعه يرانيا نيمفقود تيوضع نييتع موضوع مذاکرات نيا ياصل يمحورها از يکي که ميداشت عربستان

 .است شده دفن مکرمه مکه در زين يرانيا باختگان جان از گريد کريپ 12 شد مشخص

 ليبدل متاسفانه يول بود شده محرز کامال ما تفحص يها گروه توسط باخته جان زيعز 12 نيا يشخص و يفرد تيهو نيا از شيپ: افزود يو

 رغم يعل بودند کرده يآور جمع را مختلف يشهرها يها سردخانه اجساد که يزمان آن در عربستان يها سردخانه در اجساد مکرر ييجابجا

 يقانون يپزشک کيانفورمات واحد از که ياستعالم با تاينها امروز و نشد داده ليتحو ما به اجساد نيا گرفت صورت که يمتعدد يها يريگيپ

 بر البته و شده دفن مکرمه مکه يقبورالشهدا محل در يمخصوص قسمت در زانيعز نيا يکرهايپ که شد مشخص گرفت، صورت ها يسعود

 يکرهايپ دفن قيدق محل زانيعز نيا انگشت اثر افتيدر محض به که کرد ديتأک زين يسعود طرف ، شد مشاهده که موجود اطالعات اساس

 .بود خواهد ييشناسا قابل هم باختگان جان نيا

 نفرشان 5 و يشخص و يمل تيهو يدارا آنان نفر 12 که بود شده اعالم قبال که ينفر 17 احتساب با: داد ادامه ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .اند شده دفن مکرمه مکه يالشهدا قبور محل در يرانيا 29 مجموع در است، مشخص آنها يمل تيهو

 يريگيپ خصوص نيا در که ميندار دست در ياطالع منا فاجعه يرانيا نيمفقود از نفر 36 تيوضع از لحظه نيا تا: کرد اعالم ياوحد مهندس

 تيوضع تا است انجام حال در ارتيز و حج سازمان و جده در رانيا يکنسولگر و اضير در رانيا ياسالم يجمهور سفارت طرف از يجد يها

 بود شده ييشناسا نيا از شيپ کريپ 12 نيا: شد ادرآوري انيپا در يو .رديگ صورت زيعز مردم به الزم يرسان اطالع و شود روشن زانيعز نيا

 يريگيپ با يول شده انجام هم زانيعز نيا خانواده به يرسان اطالع. ميگرفت عربستان يقانون يپزشک کيانفورمات از را نهايا دفن اطالعات امروز و

 نيا شد امروزمشخص ميکرد مطرح ها يسعود با گذشته روز جلسات در را موضوع نکهيا به توجه با نيهمچن و ميداشت که يمتعدد يها

 .اند شده يخاکسپار مکرمه مکه يقبورالشهدا از يخاص قسمت در زانيعز
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  منا فاجعه يرانيا مفقودان تيوضع يريگيپ ادامه

 عربستان به يقانون يپزشک نفره 5 ميت اعزام 
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 يپزشک نفره 5 ميت حضور با:  کرد يدواريام ابراز و داد خبر منا فاجعه يرانيا نيمفقود تيوضع يريگيپ ادامه از ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .شود دنبال يبهتر تيجد با و تر يتخصص طيشرا در حادثه نيمفقود يريگيپ کار عربستان در کشورمان يقانون

 فاجعه نيمفقود تيوضع از ها يريگيپ نيآخر خصوص در ياوحد ديسع مهندس ارت؛يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 دست در آنها از ياطالع تاکنون که يزائر 36 خصوص در: گفت مايس خبر شبکه 13 ساعت خبر با گفتگو در( ماه مهر 23 پنجشنبه)امروز منا

 در که شد برگزار کشور آن حج وزارت و بهداشت وزارت ندگانينما حضور با عربستان بهداشت وزارت محل در يا جلسه مجددا امروز ستين

 .ميديرس ياساس جهينت و يبند جمع سه به جلسه نيا

 که شد صحبت شوند اعزام عربستان به است قرار رانيا يقانون يپزشک از که يزانيعز از نفر 5 خصوص در جلسه نيا در: افزود باره نيا در يو

 يريگيپ کار مکرمه مکه در آنان حضور با ميدواريام که است شده صادر زانيعز نيا يزايو و گرفته صورت الزم موافقت خصوص نيا در

 .رود جلو يبهتر تيجد با و تر يتخصص طيشرا در نيمفقود

 شده دفن زائر نفر 29 و مفقود نفر DNA 36 امکانات با حتما زانيعز نيا حضور کرد ديتأک يسعود طرف البته: داد ادامه حج سازمان سيرئ

 خواسته آنچه هر که کردند ديتأک هم امروز جلسه در البته که کنند عمل آنها خانواده خواسته اساس بر بتوانند نفر 29 آن خصوص در تا باشد

 .ندينما عمل تا دارند يآمادگ اند شده دفن که يباختگان جان کريپ انتقال يحت باشد باختگان جان خانواده

 يسو از يا نامه يط يسعود طرف يسو از شده اعالم ازين مورد DNA ياستانداردها شد مصوب امروز جلسه در: کرد انيب ياوحد مهندس

 يقانون يپزشک ارياخت در شنبه تا نامه نيا حداکثر که شود اعالم رانيا يقانون يپزشک و بهداشت وزارت به رانيا ياسالم يجمهور يکنسولگر

 .رديگ قرار کشورمان

 ياستانداردها چارچوب در نکهيا و شود گرفته باختگان جان خانواده از رانيا در DNA که رفتيپذ يسعود طرف نيهمچن: داشت اظهار يو

 .کنند سفر عربستان به و فتنديب زحمت به بازماندگان که ستين يازين و است يکاف باشد آنها قبول مورد

 نيهمچن و نفر 29 آن ييشناسا کار تا شود فرستاده عربستان به زودتر نظرهرچه مورد استاندارد اساس بر DNA است الزم: داشت اظهار يو

 .رديگ انجام عتريسر ه هر ست،ين دست در آنها از  ياطالع که ينفر 36 يريگيپ
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 ياسالم يجمهور يسرکنسولگر تيمحور با مکرمه مکه در يا جلسه هم هفته هر يها دوشنبه شد قرار ضمنًا: کرد انيب حج سازمان سيرئ

 جلسات آن در ميبتوان را امور شرفتيپ روند که شود ليتشک عربستان بهداشت وزارت محل در ارتيز و حج سازمان ندگانينما و جده در رانيا

 .ميکن يريگيپ

 در هم امروز: داد حيتوض بود، خواهد ييشناسا قابل آنان انگشت اثر با که منا حادثه باختگان جان دفن محل خصوص در ياوحد مهندس

 محل که کردند ديتأک ها يسعود داشت، حضور جلسه آن در زين ريوز ارياالخت تام ندهينما که عربستان بهداشت وزارت ندگانينما با جلسه

 از بعد که کردند ديتأک نيهمچن و بود خواهد صيتشخ قابل ينگار انگشت قيطر از اند سپرده خاک به قبورالشهدا در که يزانيعز همه دفن

 .ندينما عمل آنان يها خانواده خواسته اساس بر تا دارند کامل يآمادگ زانيعز نيا دفن قيدق محل شدن مشخص

 يحقوق معاونت در يا تهيکم نيهمچ و خارجه وزارت در يا تهيکم کي: گفت منا فاجعه دگانيد بيآس يحقوق يريگيپ خصوص در يو

 و اضير در رانيا ياسالم يجمهور سفارت توسط يحقوق يريگيپ کار هم عربستان در و شده ليتشک خصوص نيا در يجمهور استير

 .است انجام حال در جده در رانيا يکنسولگر

 در رانيا ياسالم يجمهور سفارت ارياخت در دگانيد بيآس يپزشک يها پرونده و سانحه و حادثه صورت ها، پرونده يتمام:  کرد اضافه يو

 يفاياست يراستا در ميبتوان ارتيز و حج سازمان يبانيپشت و کمک با و جده در رانيا يکنسولگر تيمحور با انشاءاهلل که گرفته قرار عربستان

 .ميباش داشته يجد اقدام فاجعه نيا در دهيد بيآس زيعز زائران حقوق

 مکه يقبورالشهدا محل در منا فاجعه باختگان جان از تن 29 تاکنون شده مشخص گرفته صورت يها يريگيپ اساس بر شود يم ادآوري

 .ستين دست در ياطالع فاجعه يرانيا مفقود 36 تيوضع از لحظه نيا تا و اند شده دفن مکرمه
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 داد؛ خبر ارتيز و حج سازمان سيرئ

/  منا فاجعه يرانيا نيمفقود تيوضع يريگيپ يبرا عربستان و رانيا مشترک تهيکم ليتشک

 مکه در يرانيا 29 دفن خصوص در رانيا يکتب اعتراض

 

  02:25 1394 مهر 24 خيتار

 با: کرد اعالم و داد خبر منا فاجعه نيمفقود تيوضع يريگيپ يبرا عربستان و رانيا مشترک تهيکم ليتشک از ارتيز و حج سازمان سيرئ 

 .شد خواهد دنبال يشتريب سرعت و تيجد با حادثه مفقودان تيوضع يريگيپ روند عربستان به کشورمان يقانون يپزشک نفره 5 ميت اعزام

 نيمفقود تيوضع نيآخر خصوص در( شنبه پنج)امشب ياوحد ديسع مهندس ارت؛يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 يرانيا مفقود 36 تيوضع يريگيپ خصوص در يسعود نيمسئول با يطوالن يا جلسه امروز: گفت مايس اول شبکه 21 ساعت خبر به منا حادثه

 ديتأک و مطرح منا حادثه باختگان جان از نفر 29 آن دفن خصوص در را خود يکتب اعتراض جلسه نيا يابتدا در ما که شد برگزار منا فاجعه

 يبرا زايو صدور يبرا ها يسعود موافقت از يو .هستند زانشانيعز کريپ بازگشت ريگيپ همچنان زانيعز نيا محترم يها خانواده که ميکرد

 کي درجه بستگان  DNA افتيدر محض به که کرد ديتأک نشست نيا در زين يسعود طرف: افزود و داد خبر رانيا يقانون يپزشک نفره 5 ميت

 انيب باره نيا در يو .افتاد خواهد حتمًا اتفاق نيا که شدند متعهد و کند يم عمل ها خانواده ميتصم و خواسته اساس بر آنان انگشت اثر و

 کرد خواهند اعالم مکتوب بصورت شنبه روز تا حداکثر را نظرشان مورد DNA ياستانداردها که کرد اعالم امروز جلسه در يسعود طرف: کرد

 .دينما هيته را DNA شيآزما ها استاندارد آن اساس بر رانيا يقانون يپزشک تا

 کي ديبا که شد ديتأک امروز جلسه در ستين دست در آنها از ياطالع که يزانيعز از تن 36 تيوضع خصوص در: کرد انيب حج سازمان سيرئ

 يمشترک تهيکم کي شد توافق که باشد متمرکز کار تا شود مشخص زانيعز نيا تيوضع يريگيپ يبرا يمرجع و يمشخص و روشن ريمس

 تيمسئول عربستان بهداشت ريوز مقام قائم ها يسعود طرف از و جده در رانيا ياسالم يجمهور يسرکنسولگر رانيا طرف از که شود ليتشک

 .شود ليتشک منا حادثه يرانيا نيمفقود تيوضع يريگيپ خصوص در يمستمر و مشترک جلسات تا شدند دار عهده تهيکم نيا در را

 و ها گذرنامه است قرار و شد خواهد برگزار مکرمه مکه در ندهيآ هفته دوشنبه روز 11 ساعت تهيکم نيا جلسه نياول: کرد اعالم ياوحد

 هم کشورمان يقانون يپزشک ندگانينما از نفر 5 يزايو صدور يبرا که يموافقت با بحمداهلل و رديگ قرار تهيکم ارياخت در نفر 36 آن اطالعات

 حال در: گفت انيپا در حج سازمان سيرئ .شود دنبال يشتريب تيجد با کار يريگيپ روند ندگانينما نيا حضور با ميدواريام گرفته صورت

 حج يرانيا زائران از گروه نيآخر گرفته صورت يها يزير برنامه اساس بر که دارند حضور منوره نهيمد در يرانيا زائر 4500 حدود حاضر

 عربستان در يرانيا زائر چيه پرواز آن از بعد و کرد خواهند ترک اصفهان مقصد به را نهيمد فرودگاه مهرماه 25 شنبه روز 17:30 ساعت امسال

 .داشت مينخواه
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 منا فاجعه نيمفقود امور يهماهنگ يبرا رانيا به حج سازمان سيرئ روزه چند سفر احتمال

 

  02:04 1394 مهر 25 خيتار

 مدت کوتاه سفر نيهمچن و منا فاجعه مفقودان تيوضع يريگيپ يبرا يرانيا تفحص ميت يها تالش ادامه از ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .داد خبر منا فاجعه نيمفقود امور يهماهنگ يبرا رانيا به اش ياحتمال

 نيمفقود تيوضع نيآخر خصوص در( جمعه) امشب ياوحد ديسع مهندس ارت؛يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 36 نيا تيوضع ميبتوان تا ميريگ يم بکار را خود توان و ها تيظرف همه: گفت مايس اول شبکه 21 ساعت خبر با گفتگو در منا فاجعه يرانيا

 ريمس تا شد ليتشک يسعود طرف با يمشترک تهيکم گذشته روز خصوص نيا در و ميکن روشن را ستين دست در آنها از ياطالع که يزيعز

 .شود مشخص يريگيپ کار ادامه يبرا يروشن

 بهداشت ريوز مقام قائم يسعود طرف ندهينما که اند شده مشخص طرف دو ندگانينما ها يسعود با گرفته صورت توافق اساس بر: افزود يو

 .است شده دار عهده را تيمسئول جده در رانيا يسرکنسولگر زين رانيا طرف از نيهمچن است عربستان

 نديفرآ ،يتخصص مشترک يهمکار و عربستان در کشورمان يقانون يپزشک نفره 5 ميت حضور با ميدواريام: کرد انيب حج سازمان سيرئ

 .ميکن يم يبررس را تيوضع نيآخر هم فردا البته گردد عيتسر تيهو صيتشخ

 تهران به را يا روزه چند سفر ها يهماهنگ از يبرخ يبرا بنده احتماال ، مشترک تهيکم دوشنبه روز جلسه از قبل: گفت ادامه در ياوحد

 سيرئ .کرد خواهند يريگيپ تمام تيجد با را کارشان و بود خواهند مستقر عربستان در همچنان ما تفحص يها گروه البته داشت خواهم

 اما گرفت خواهد انجام ياسالم هنيم يسو به منوره نهيمد از يرانيا حجاج برگشت پرواز نيآخر فردا: کرد انيب انيپا در ارتيز و حج سازمان

 .داد خواهند ادامه عربستان در را کارشان همچنان ما تفحص يها گروه

 نيبد و کرد خواهند ترک اصفهان مقصد به را منوره نهيمد( مهرماه 25 شنبه)فردا 17:30 ساعت يرانيا حجاج از گروه نيآخر است ذکر انيشا

 تيجد با همچنان منا فاجعه يرانيا نيمفقود از تن 36 يريگيپ يبرا ها تالش که است يحال در نيا شد خواهد بسته 94 حج پرونده بيترت

 دفن زيعز 29 نيهمچن و حادثه نيمفقود کي درجه بستگان  DNA امکانات با همراه رانيا يقانون يپزشک نفره 5 ميت است قرار .دارد ادامه

 تيجد با و کرده دايپ يتر يتخصص روند خصوص نيا در ها يريگيپ تا شوند عربستان يراه زانيعز نيا تيهو احراز منظور به مکه در شده

 يکشورها زائران از نفر هزار 5 از شيب جمرات يرم ريمس در منا فاجعه وقوع يپ در قربان ديع با همزمان مهرماه دوم .شود دنبال يشتريب

 .دادند دست از را خود جان مسلمان
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 منا فاجعه دگانيد بيآس امور يريگيپ يبرا يقانون يپزشک و ارتيز و حج يهماهنگ جلسه

 

  22:08 1394 مهر 26 خيتار

 خصوص در و داريد گريکدي با ارتيز و حج سازمان محل در امروز عصر کشور يقانون يپزشک سازمان سيرئ و ارتيز و حج سازمان سيرئ

 .کردند گفتگو منا فاجعه دگانيد بيآس مسائل

 سازمان سيرئ يشجاع احمد دکتر با( کشنبهي)امروز مالقات در ياوحد مهندس ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 و شد ليتشک منا در بحران ستاد حادثه وقوع هياول ساعات همان در: گفت و کرد انيب منا فاجعه وقوع روز از ياتيجزئ کشور يقانون يپزشک

 سردخانه در يرانيا زائران يجستجو روز همان از و کنند ييشناسا را حادثه يرانيا باختگان جان از نفر 135 توانستند ما همکاران روز همان

 .شد آغاز مکه و جده عرفات، منا، مراکز گريد و ها مارستانيب ها،

 تيجد با مفقودان يجستجو و منا فاجعه دگانيد بيآس کار يريگيپ مکرمه مکه به منا از بازگشت با حجهيذ 12 روز از پس: افزود يو

 مقامات حضور با موضوع يبررس و يريگيپ جلسات بهداشت محترم ريوز يسرپرست به عربستان به يرانيا ئتيه اعزام با و شد دنبال يشتريب

 بيآس خصوص در ياسالم انقالب معظم رهبر مقتدرانه يريگ موضع به سخنانش در حج سازمان سيرئ .گرفت يتر يجد روند يسعود

 در و دادند قول نيچند ها يسعود شد، برگزار عربستان در بهداشت محترم ريوز حضور با که يجلسات در: گفت و کرد اشاره منا فاجعه دگانيد

 به يدسترس امکان دستور هم روز آن ظهر از بعد و شوند بازگردانده کشور به شدند ييشناسا که يزائران که شد مصوب جلسات همان

 .شد صادر ما تفحص يها ميت يبرا مکه يها سردخانه و ها مارستانيب

 يبرا موافقت: کرد انيب و کرد اشاره منا فاجعه يرانيا نيمفقود امور يريگيپ يبرا يسعود و يرانيا مشترک تهيکم ليتشک به ياوحد مهندس

 و شدگان دفن کي درجه بستگان DNA اطالعات بردن همراه  و عربستان به متيعز يبرا کشورمان يقانون يپزشک نفره 5 ئتيه يزايو صدور

 ساعت نيهمچن شوند اعزام عربستان به تر يتخصص يها يريگيپ يبرا زانيعز نيا تا است شده اعالم مشخص يها پروتکل اساس بر مفقودان

 خصوص در کشور يقانون يپزشک يها تالش و يهمکار از ارتيز و حج سازمان سيرئ .شد خواهد برگزار مشترک تهيکم جلسه نياول فردا 11

 .کرد ريتقد منا فاجعه دگانيد بيآس

 جان مطهر يکرهايپ خصوص در گرفته صورت اقدامات به مالقات نيا در زين کشورمان يقانون يپزشک سازمان سيرئ يشجاع احمد دکتر

 از پس اما بود شده انجام باختگان جان ييشناسا کار نکهيا رغم يعل: گفت و کرد اشاره اند شده داده انتقال کشور به که منا فاجعه باختگان

 يتخصص روند با اجساد تمام و شد يم گرفته باختگان جان يها خانواده از ياطالعات بود شده هيته که يفرم اساس بر کشور، به اجساد انتقال

 خالصانه خدمات ما همکاران و شد يم گرفته آنها عکس شد يم پرونده ليتشک کدام هر يبرا شدند، يم تيهو احراز مجددًا يقانون يپزشک در

 .کردند يم ارائه خصوص نيا در يا



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   638

 

 دگانيد بيآس امور يريگيپ يبرا کشورمان يقانون يپزشک ميت يآمادگ از يقانون يپزشک سازمان مقام قائم برزگر عبدالرزاق داريد نيا ادامه در

 و کرد ريتقد يرانيا باختگان جان اجساد ييشناسا يبرا يوح نيسرزم در يرانيا ييشناسا و تفحص ميت يها تالش از و داد خبر منا فاجعه

 همکاران خالصانه يها تالش از ما و ستين يا ساده کار آن ييشناسا و جسد با برخورد کنم يم عرض حوزه نيا متخصص عنوان به: گفت

 .ميکن يم تشکر فاجعه باختگان جان مطهر يکرهايپ ييشناسا و جستجو يبرا يوح نيسرزم در شما

 نيمفقود و شده دفن زائران امور يريگيپ جهت عربستان به يقانون يپزشک يرانيا ئتيه اعزام يبرا الزم يها يهماهنگ نيهمچن داريد نيا در

 .شد برگزار حج سازمان محل در يقانون يپزشک و ارتيز و حج سازمان مسئوالن حضور با جلسه نيا .آمد عمل به منا فاجعه يرانيا
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 ينيخم امام فرودگاه در حج سازمان سيرئ

 مکه در همچنان جستجو و تفحص تهيکم/  هستند نفر هزار 6 مرز در منا فاجعه باختگان جان

 

  00:47 1394 مهر 26 خيتار

 .انددهيرس نفر هزار ۶ مرز به منا فاجعه باختگان جان کنند يم اعالم يعربستان مقامات خود که يآمار براساس: ارتيز و حج سازمان سيرئ

 در( ره) ينيخم امام فرودگاه در عربستان از بازگشت از پس ياوحد ديسع مهندس ارت؛يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 حاالت نيبهتر در و احرام لباس در زائران کهيدرحال قربان ديع روز در متاسفانه: افزود منا فاجعه اتييجز حيتشر با خبرنگاران با مصاحبه

  .شدند يسعود عربستان مسئوالن ريتدب سوء و تيريمد سوء يقربان داشتند قرار يروحان

 تهيکم و امدادگران و يرهبر معظم مقام بعثه رانيمد کشورمان، ارتيز و حج يپزشک مرکز تالش با منا، فاجعه اول روز همان در: گفت يو

  .افتندي نجات حادثه وقوع محل در ييآسا معجزه طور به کردند يم کمک طلب که يمظلوم زائران از نفر 100 از شيب شدگانگم

 بالفاصله: افزود ميداد ليتشک کارها يريگيپ يبرا رمجموعهيز تهيکم هشت و بحران ستاد منا فاجعه نخست يروزها در نکهيا انيب با ياوحد

 اعالم يعربستان مسئوالن خود که ييابتدا يروزها در حادثه مجروح هزار 4 که بود يحد به فاجعه عمق البته و شد شروع يدانيم يکارها

  .افتندي انتقال کشور نيا يشهرها در مختلف يها مارستانيب به کردند

 احمر هالل مارستانيب و منا يها مارستانيب به انتقال با را يرانيا مجروح زائر 400 روز چهار مدت در: گفت ارتيز و حج سازمان سيرئ

  .ميداد قرار کامل تيريمد تحت را ها آن تيوضع هفته دو از کمتر ظرف و ميداد سامان و سر ها آن به و منتقل مکه در کشورمان

 خود که يآمار اساس بر: افزود يرانيا زائران گريد از اطالع کسب و ها سردخانه در حضور يبرا تجسس گروه چهار ليتشک به اشاره با ياوحد

 و منا طائف، جده، يها سردخانه به امکانات نداشتن ليدل به که دارد وجود منا فاجعه در باخته جان هزار 6 کنند، يم اعالم عربستان مقامات

  .بودند شده منتقل عرفات

 باخته جان زانيعز طيشرا تلخ اريبس اتفاق نيب نيا در که بود يسخت اريبس کار يرانيا حجاج داکردنيپ باخته جان تعداد نيا نيب از: گفت يو

  .بودند شده يآشفتگ دچار هم عربستان مقامات خود که ينحو به بود مان

  .کردند منتقل صميمع بزرگ سردخانه به يبد اريبس طيشرا در را منا فاجعه باختگان جان اجساد يلريتر 25: افزود ارتيز و حج سازمان سيرئ

 کريپ لحظه نيا تا: داد ادامه ارتيز و حج سازمان سيرئ  .نماندند ها يليتر نيا در شتريب هم روز کي يحت ما باختگان جان :گفت ياوحد

  .ميندار ياطالع لحظه نيا تا هم نفر 36 سرنوشت از و اند شده ييشناسا ما باخته جان 395 مطهر
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 و مشخص هاآن کامل ياسام و محل البته که شدند دفن مکه يالشهدا مقبره در ما زانيعز از تن 29 کريپ يمقطع در متاسفانه: افزود ياوحد

  .است ييشناسا قابل

 وزارت راستا نيا در که ميشو مطلع اند نشده مشخص تاکنون که ينفر 36 تيوضع از تا ميا کرده متمرکز را توانمان همه: گفت يو

  .اند داده ليتشک را يا ژهيو تهيکم جده در مان يسرکنسولگر يهمکار با زين امورخارجه

 تيمسئول تا شد توافق و ميداشت مکه در يسعود عربستان مقامات با يخوب اريبس جلسه پنجشنبه روز: افزود ارتيز و حج سازمان سيرئ

 از و کشور نيا بهداشت وزارت مقام ها آن يسو از که شد ليتشک يمشترک تهيکم راستا نيا در و رنديبگ عهده به را حادثه نيا يريگيپ يرسم

  .دارد برعهده را آن استير جده در مان يگر سرکنسول ما طرف

 سرعت با را زيعز 36 نيا تيوضع ميبتوان ميدواريام که شد فيتعر ما يبرا هم يفيوظا و يسعود طرف يبرا فيوظا يکسري: گفت ياوحد

  .ميکن مشخص يشتريب

 نيا به عربستان طرف از ها آن يزايو صدور به توجه با کشورمان يقانون يپزشک کارشناسان و متخصصان از نفر 5 شد قرار نيهمچن: افزود يو

  .دهند انجام سرعت با را زانيعز نيا ييشناسا انگشت، اثر و يا ان يد داشتن دست در با و بروند کشور

 که يقانون يپزشک مسئوالن با يا جلسه عصر فردا: گفت رديگ صورت الزم يها يهماهنگ تا بود خواهم رانيا در روز چند نکهيا انيب با ياوحد

 ارائه ها آن به است گرفته صورت يسعود مقامات با که را يتوافق زين و ماوقع اتييجز تا داشت ميخواه شوند اعزام عربستان به است قرار

  .ميکن

 که را يزانيعز ييشناسا و يريگيپ کار قوت با و اند مانده يباق مکه در جستجو و تفحص تهيکم دو کنم ديتاک که دانم يم الزم: افزود يو 

  .دهند يم ادامه است نشده مشخص شان تيوضع تاکنون

  .شود داده ما به و يآور جمع عربستان يها سردخانه از اطالعات نيآخر دوشنبه جلسه در شد قرار: گفت ارتيز و حج سازمان سيرئ 

 خانواده تا اند کرده جيبس را خود يها تيظرف همه کشورمان يقانون يپزشک و يپلماسيد دستگاه بعثه، حج، سازمان مجموعه: افزود ياوحد

  .ابندي ييرها ينگران از ستين مشخص هنوز شان تيوضع که يزانيعز يها

  .کرد اعالم راهگشا اريبس امور شبرديپ يبرا مکه به را کشورمان احمر هالل سيرئ و بهداشت ريوز سفر نيهمچن يو 

 تا اندکرده جدا اند شده دفن کشور نيا در که را منا فاجعه باختگان جان اجساد يتمام ناخن ها يسعود: گفت ارتيز و حج سازمان سيرئ 

  .کنند استفاده يا ان يد شيآزما يبرا

 اند کرده جابجا يکيمکان ليب با را منا فاجعه باختگان جان اجساد ها يسعود شود يم گفته نکهيا بر يمبن يسوال به پاسخ در ياوحد ديسع 

  .ابدييم ياديز شيافزا يعيطب طور به عاتيشا دامنه يبزرگ نيا به فاجعه در: افزود



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   641

 

  

 ينگهدار طيشرا نديگو يم و کنند يم دييتا يسعود مقامات خود است نبوده مناسب باختگان جان با عربستان مقامات رفتار نکهيا: گفت يو

  .شود جاديا رييتغ باختگان جان يکيزيف چهره در يحت شده باعث نيا که است نبوده استاندارد و حيصح اجساد

  .دميند بنده است گرفته صورت منا فاجعه اجساد به يجسارت اي نيتوه مييبگو ميبخواه نکهيا اما: افزود ياوحد 

 فتراکيل با را برانکارد ها آن نبود، استاندارد اجساد ييجابجا يليتر کف چون و گذاشتند يم برانکارد يرو را اجساد کريپ ها آن: گفت يو 

  .گذاشتند يم يليتر داخل

 يانفراد صورت به را منا باخته جان مطهر کريپ 305 فيرد هر در و فيرد 14 در ها يسعود لحظه نيا تا: افزود ارتيز و حج سازمان سيرئ 

  .اند کرده دفن

  .اند شده دفن اجساد ،يشرع ليمسا همه تيرعا با که دميد را قبور نوع يحت و باختگان جان دفن يفضا من: گفت ياوحد 

 در زانيعز نيا اجساد نکهيا بر يمبن ها آن خانواده ميتصم براساس قطعا ز،يعز 29 ييشناسا از بعد ميکرد توافق يسعود مقامات با: افزود يو 

  .شود يم عمل ريخ اي بماند يباق عربستان يالشهدا مقبره

 صورت يکروبيم بار انتشار از يريجلوگ و يحکومت حکم با کشور نيا در باختگان جان اجساد دفن کردند اعالم يسعود مقامات: گفت ياوحد 

  .اند گرفته انگشت اثر نيهمچن و اند برداشته يا ان يد يبرا را باختگان جان ناخن اجساد، يتمام از: افزود يو  .است گرفته

 تا من: گفت دارد، صحت يآباد رکن يآقا ژهيو به يرانيا زائران يريدستگ ايآ نکهيا درخصوص يسوال به پاسخ در ارتيز و حج سازمان سيرئ 

 زانيعز نيا از يتعداد يبرا که ييها يريگيپ براساس دارم، ساله نيچند يدوست و ييآشنا قيتوف يآباد رکن يآقا با که بودم نگفته لحظه نيا

 نشده داده جده در مان يگر سرکنسول ژهيو به ما يپلماسيد دستگاه به زانيعز نيا يريدستگ از يخبر لحظه نيا تا شد مشخص ميداشت

  .است

 تيوضع ييشناسا از ييخبرها شاهد يزود به مشترک تهيکم يريگيپ و کشورمان يقانون يپزشک ميت حضور با ميدواريام: افزود ياوحد 

  .ميباش ستين مشخص شان تيوضع که يزانيعز

 ياندونز که ينحو به کردند باختگانشان جان ييشناسا به شروع منا فاجعه از بعد روز نيچند کشورها از ياريبس متاسفانه: گفت نيهمچن يو

 که است يليدال از يکي نيا و دارد باخته جان 220 کند يم اعالم اکنون هم کهيدرحال دارد باخته جان نفر دو کرد يم اعالم پنجم روز تا

  .دهند ارائه يمشخص آمار نتوانستند يسعود مقامات يحت و کشورها

 نيا در: کرد ديتاک منا فاجعه باختگان جان نيب در و امسال حج در کشورمان يرسم مقامات تعداد درباره نيهمچن ارتيز و حج سازمان سيرئ

  .ندارم يقيدق آمار خصوص
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 يريگيپ خصوص در ها يهماهنگ يبرخ يبرا رانيا به حج سازمان سيرئ مدت کوتاه سفر

 منا فاجعه يرانيا نيمفقود تيوضع

 

  01:33 1394 مهر 26 خيتار

 کشور وارد( شنبه)امروز عصر منا فاجعه يرانيا نيمفقود امور يريگيپ و عربستان در روزه 50 اقامت از پس که ارتيز و حج سازمان سيرئ 

 يشورا مجلس سيرئ نائب فرد يابوتراب نيالمسلم و االسالم حجت استقبال مورد( ره)ينيخم امام فرودگاه در رانيا به ورود بدو در شد،

 .گرفت قرار ارتيز و حج سازمان و يرهبر معظم مقام بعثه نيمسئول و کشور ييمايهواپ نيمسئول از يجمع و ياسالم

 خصوص در يهماهنگ منظور به مدت کوتاه سفر يبرا ياوحد ديسع مهندس  ارت؛يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 دفن يرانيا زائران مسائل يقانون يپزشک نيمسئول با يتخصص جلسات يبرگزار ضمن تا شد کشور وارد امروز منا فاجعه يرانيا نيمفقود امور

 .کند دنبال را منا غمبار و تلخ فاجعه يپ در يرانيا نيمفقود و مکه در شده

 ميت کردند، ترک ياسالم هنيم مقصد به را منوره نهيمد امسال حج يرانيا زائران از گروه نيآخر که يحال در امروز گزارش نيا نيا اساس بر

 .دهند يم ادامه منا فاجعه يرانيا نيمفقود تيوضع نييتع يبرا را خود تالش به و دارند حضور عربستان در يرانيا يجستجو و تفحص يها

 را منا حادثه يرانيا مفقودان تيوضع يا جلسه يط يسعود و يرانيا مشترک تهيکم هفته نيا دوشنبه ارتيز و حج سازمان سيرئ گفته به

 .کرد خواهند يريگيپ

 يسرنخ افتني يبرا ها يريگيپ ادامه و ستين دست در ياطالع يرانيا زائران از تن 36 خصوص در  گرفته صورت يها تالش رغم يعل تاکنون

 .دارد ادامه زانيعز نيا تيوضع از
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 نمايد پيگيري الزم جديت با را منا فاجعه دولت: مجلس سيرئ بينا

 

  02:41 1394 مهر 26 خيتار

 يجد طور به هم دولت و يپلماسيد دستگاه از: گفت بود ميخواه منا فاجعه ريگيپ نکهيا انيب با ياسالم يشورا مجلس اول سيرئ بينا

 .دينما يريگيپ کامل تيجد با را موضوع که ميخواستار

 با ياختصاص مصاحبه در( ره) ينيخم امام فرودگاه در ارتيز و حج سازمان سيرئ از استقبال از پس فرد يابوتراب محمدحسن االسالم حجت

 مقام بعثه مسئوالن يروز شبانه تالش از و ميبگو تيتسل منا فاجعه جانباختگان يها خانواده به دارد جا: گفت مايس و صدا يخبرگزار خبرنگار

 .کنم تشکر ياوحد يآقا آزاده برادر ژهيبو ارتيز و حج سازمان و يرهبر معظم

 بزرگ اريبس کار کردن ييشناسا را يرانيا زائر دهها بود دهيد بيآس آنها يها بدن که يافراد هزار چند نيب از دارم که يگزارش طبق: افزود يو

 .است بوده يسخت و

 ابي قتيحق ئتيه کي توسط ديبا منا موضوع که ميهست ريگيپ يجد طور به اواًل ياسالم يشورا مجلس در ما: گفت مجلس اول سيرئ بينا

 .رديگ قرار يبررس مورد

 ميخواه ييايآس مجالس مجمع عضو مجلس با کينزد ندهيآ در و ياسالم يکشورها يها پارلمان با که ييها نشست در: افزود فرد يابوتراب

 .بود ميخواه ريگيپ يجد طور به را موضوع نيا داشت

 نيا در که يکس هر و شود ييشناسا است سخت اريبس اسالم امت يبرا که جانکاه و هولناک حادثه نيا بروز عوامل و ها شهير ديبا: گفت يو

 .شود مجازات و هيتنب ديبا است شده ريتقص و قصور گرفتار حادثه

 .ميباش داشته ندهيآ در خدا خانه زائران يبرا يتيامن نيتضم ميتوان ينم ما ندهد رخ اتفاق دو نيا اگر: کرد حيتصر فرد يابوتراب

 .ديآ بدست حادثه نيا عوامل با قاطع برخورد هيسا در تيامن نيا ديبا: گفت يو
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 شود فراموش دينبا منا زيانگرتيح و تلخ اريبس فاجعه 

 ماجراست قاطعانه کردن دنبال حج سازمان و يپلماسيد دستگاه فهيوظ 

 

  18:35 1394 مهر 27 خيتار

 :حج اندرکاران دست و مسئوالن داريد در ياسالم انقالب معظم رهبر

 يغرب يدولتها/ ماجراست قاطعانه کردن دنبال حج سازمان و يپلماسيد دستگاه فهيوظ/ شود فراموش دينبا منا زيانگرتيح و تلخ اريبس فاجعه

 .کردند محض سکوت خود قيرف دولت نفع به بشر حقوق يمدع منافق و دروغگو يهادستگاه و

 رهبر ياخامنه اهلل تيآ حضرت ،يرهبر معظم مقام دفتر يرسان اطالع گاهيپا از نقل به ارتيز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 جمله از را منا زيانگرتيح و تلخ اريبس فاجعه حج، يبرگزار اندرکاران دست و مسئوالن داريد در( دوشنبه) امروز ظهر ياسالم انقالب معظم

 بزرگ بتيمص نيا قبال در بشر حقوق يمدع يسازمانها و يغرب يدولتها خصوص به و دولتها سکوت از انتقاد با و خواندند ياله امتحانات

 قاطع صورت به را موضوع نيا که هستند موظف حج سازمان و يپلماسيد دستگاه و شود فراموش دينبا وجه چيه به حادثه نيا: کردند ديتأک

 .کنند دنبال

 ديبا حادثه نيا از پس: گفتند مسلمان هزار 7 باختن جان قبال در زبانيم دولت تيمسئول به اشاره با داريد نيا در ياخامنه اهلل تيآ حضرت

 که ييدولتها يحت و نشد دهيشن ييصدا رانيا ياسالم يجمهور يصدا جز به متأسفانه اما خاستيم بر اسالم يايدن اعتراض و واحد يصدا

 .نکردند يياعتنا قابل اعتراض فاجعه، نيا قبال در بودند، باختگانجان جزء آنها زائران

 مسئوالن مهم فهيوظ را آن تکرار از يريجلوگ يراهها يبررس و ماجرا تياهم نييتب يبرا دولتها با وگوگفت و مسئله نيا يريگيپ انقالب، رهبر

 در اما داده رخ زبانيم دولت يکوتاه اثر در فاجعه نيا که دهد يم نشان ماجرا ظواهر: افزودند و خواندند يپلماسيد دستگاه خصوص به کشور

 لباس با و حج مناسک انجام و عبادت حال در که است يمسلمان هزاران سر بر بحث بلکه ستين ياسيس مسئله کي مسئله، نيا صورت، هر

 .شود دنبال يجد صورت به ديبا مسئله نيا و باختند جان احرام

 يدستگاهها: کردند خاطرنشان و برشمردند يريگيپ قابل گريد جنبه را کايامر و اروپا در بشر حقوق يمدع يدستگاهها محض سکوت شان،يا

 در کنند، يم پا بر ايدن در يفراوان جنجال نفر کي شدن کشته يبرا يگاه که يغرب يدولتها نيهمچن و بشر حقوق يمدع منافق و دروغگو

 .کردند محض سکوت خود قيرف دولت نفع به ماجرا نيا

 مجازات و تکرار عدم نيتضم خسارت، جبران ،ييپاسخگو ديبا داشتند، صداقت اگر بشر حقوق انيمدع نيا: افزودند ياخامنه اهلل تيآ حضرت

 .کردند يم مطالبه را فاجعه نيا عامالن
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 و سکوت به دينبا مسئله نيا: افزودند و خواندند حج سازمان فهيوظ را مهم موضوع نيا داشتن نگه زنده و مطالبه يبرا يريگيپ انقالب، رهبر

 بشر حقوق يمدع يسازمانها و يغرب يدولتها ديبا زين حرکت نيا آماج نقطه و شود مطرح يجهان مجامع در سالها تا ديبا و بگذرد يفراموش

 .باشند

 يقاض االسالمحجت قاطع مواضع و هيروح و مستمر يهايريگيپ خصوص به کشور حج مسئوالن دلسوزانه زحمات از مانهيصم تشکر با شانيا

 و زحمات نيا پاداش و اجر: گفتند حج، سازمان سيرئ ياوحد يآقا تيمسئول احساس و ييپاسخگو جانبه،همه تحرک نيهمچن و عسگر

 حادثه و بال آنهمه دنيد از پس( س)نبيز حضرت که خداست راه در مجاهدت و صبر نيهم و است محفوظ ياله زانيم در يهمگ مجاهدتها

 .کنديم ادي جمال و ييبايز عنوانبه آن از کربال، يصحرا در

 يهاتيفعال از گزارشي انيب با ايراني زائران سرپرست و فقيه ولي نماينده عسگر قاضي والمسلمين االسالمحجت انقالب، رهبر سخنان از شيپ

 حاصل فاجعه نيا: گفت منا، تلخ فاجعه و مسجدالحرام حادثه خصوص در گرفته صورت اقدامات حيتشر نيهمچن و امسال حج در گرفته انجام

 .کرد ميخواه يريگيپ و مستند را آن عيفجا و اتفاقات مسئول، يدستگاهها يهمکار با و بود يسعود مسئوالن يريتدب يب و تيريمد سوء

 نيا مصدومان به يدگيرس و کشور به منا فاجعه مظلوم باختگان جان انتقال با رابطه در ارتيز و حج سازمان سيير ياوحد يآقا نيهمچن

 .شود يم انجام مستمر بصورت هادستگاه ريسا يهمکار با يرانيا ماندهيباق باختگان جان تيوضع نييتع يبرا يجد يها يريگيپ: گفت فاجعه

 .کرد انيب زين امسال حج يياجرا اتيعمل از يگزارش حج سازمان سيرئ

 

 

 

 کردند داريد ياسالم انقالب معظم رهبر با حج اندرکاران دست و مسئوالن

 

  17:28 1394 مهر 27 خيتار

  .کردند داريد ياسالم انقالب معظم رهبر ياخامنه اهللتيآ حضرت با( شنبهدو) امروز ظهر ،يجار سال حج اندرکاراندست و مسئوالن
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 204 ابانيخ يماجرا/  منا فاجعه از يديجد اتيجزئ

 

  00:20 1394 مهر 28 خيتار

 .برداشت پرده منا فاجعه مبهم يها بخش از رسانه اصحاب با يخبر نشست در امروز عصر ارتيز و حج سازمان سيرئ

 از پس که يخبر نشست نينخست در( مهر 27 دوشنبه) امروز عصر ياوحد ديسع مهندس ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 به ما زائران و نبود يرانيا زائران حرکت ريمس 204 ابانيخ: کرد اعالم منا فاجعه از يشتريب اتييجز حيتشر ضمن داشت، عربستان از بازگشت

 .شدند تيهدا ابانيخ نيا به عربستان ماموران توسط اشتباه

 طبق. کردنديم يط همزمان را ريمس از لومتريک سه ديبا هاآن همه که داشتند حضور منا در زائر ونيليم دو قربان ديع روز در: کرد اظهار يو

 در ترشيپ حج سازمان و بود شده نييتع يرانيا زائران حرکت يبرا جوهره و العربسوق ابانيخ ريمس دو عربستان حج وزارت يقبل اعالم

 نشدند محرم حج يستاد عوامل از درصد 98 حدود ياحتمال واقعه هرگونه از يريشگيپ يبرا يحت بود داده آموزش زائران به يهيتوج جلسات

 .افتاد اتفاق هايسعود اشتباه ليدل به واقعه آن هانيا همه با اما دهند ارائه زائران شان در يخدمات تا

 چرا که است شده مطرح سوال نيا زين ما يبرا: افزود نبود يرانيا زائران حرکت ريمس داد، رخ فاجعه که ييجا ،204 ابانيخ نکهيا انيب با يو

 کرده مستقر يپزشک پياک 4 و يامداد يروين 45 عربستان، حج وزارت يسو از شده نييتع ريمس دو در ما اند؟گرفته نظر در را ابانيخ آن

 .شدند ياصل يرهايمس به ها آن ورود مانع يرانيا زائران حرکت هنگام عربستان نيمامور الحجهيذ 10 روز در وجود نيا با اما م،يبود

. است شده باز امسال حج در يديجد ريمس که بود نيا هاآن پاسخ و شد مطرح سوال نيا هايسعود با جلسه در: کرد اضافه ياوحد مهندس

 .بود محدود اريبس 204 ابانيخ امکانات که يحال در است، يخلوت ابانيخ ر،يمس آن که بود نيا آنان استنباط

 زائران يچادرها استقرار مشکل نيبدتر: کرد اظهار بود شده فراهم يرانيا زائران يبرا شده نييتع ريمس دو در که يامکانات به اشاره با او

 .بود شده دهيکش نرده متر سه ارتفاع به زين ابانيخ طرف دو در گذاشت، ينم يزيگر راه چيه که بود 204 ابانيخ طرف دو در ييقايآفر

 به ما يجد يانتقادها از يکي: کرد اظهار بود زائران حرکت ريمس مشکالت بر يديمز زين دهيند آموزش يروهاين حضور نکهيا انيب با يو

 وجود طيشرا کنترل يبرا ينيدورب چيه ابانيخ آن در  بود منا منطقه در حاضر سيپل و يامداد يروهاين نيب يهماهنگ نبود هايسعود

 .نداشت

 تعداد و شد پرتاب زائران سمت به آب ابانيخ اطراف يچادرها از افتاد اتفاق تيجمع تقابل که يزمان ط،يشرا نيا برعالوه: کرد اظهار سپس او

 جان ط،يشرا آن در هايليخ متاسفانه و شد متراکم و ستادهيا تيجمع. آوردند هجوم نقطه آن به آب گرفتن يبرا کشورها گريد زائران از ياديز

 .دادند دست از را خود
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 7 شده اعالم تاکنون: افزود است شده داده استناد عربستان بهداشت وزارت به که منا باختگانجان آمار به اشاره با ارتيز و حج سازمان سيير

 .اندباخته جان منا در نفر 400 و هزار

 اندشده دفن مکه يالشهدامقبره در که باخته جان يرانيا زائر 29 فيتکل نييتع يبرا عربستان و رانيا مشترک يا تهيکم ليتشک به سپس يو

 .ستين دست در ياطالع مفقودشده يرانيا زائران از تن 36 از تاکنون: گفت و کرد اشاره اندشده مفقود که يزائر 36 و

 دهد اطالع رانيا يکنسولگر و سفارت به ديبا را يريدستگ هرگونه عربستان: گفت تن 36 نيا شدن ربوده اي و يريدستگ احتمال درباره يو

 .هستند مفقود نفر 36 نيا ما نگاه واز ميانداشته بارهنيا در يگزارش لحظه نيا تا که

 اطالع قطعا م،يندار هاآن از ياطالع لحظه نيا تا: کرد اظهار لبنان در رانيا نيشيپ ريسف ،يآبادرکن يآقا تيوضع درباره نيهمچن ياوحد

 ما يجد مطالبات جزو  اند بوده زين هاآن نيب در يابرجسته يهاچهره که شده مفقوده يرانيا زائر 36 آن کل طور به و شانيا تيوضع از افتني

 . ديآ يم حساب به عربستان از

 خواست و ميتصم براساس اندشده متعهد زين کرده دفن مکه در منا باختگانجان نيب در را آنها عربستان که يزائر 29 درباره :داد ادامه يو

 .کنند عمل شانيهاخانواده

 يرانيا شده مفقود زائر 36 يريگيپ منظور به که عربستان و رانيا مشترک تهيکم جلسه نيدوم يبرگزار به اشاره با سخنانش ادامه در ياوحد

 صادر عربستان يهاسردخانه به مختلف يهايدسترس اجازه ته،يکم نيا اعالم طبق: کرد اظهار است، شده ليتشک مکه در شدهدفن زائر 29 و

 يساز آماده و شده دفن زائران تيهو صيتشخ منظور به يقانون يپزشک با را هايهماهنگ يبرخ تا امبرگشته رانيا به زين من ، است شده

 .دهم انجام فاجعه نيمفقود کينزد بستگان  DNA اطالعات

 يزايو صدور با ميدواريام که شد يآورجمع شده دفن زائر 29 و شده مفقود زائران کينزد بستگان DNA نمونه 36 امروز ،ياوحد گفته به

 .ابدي سرعت زين آنان تيوضع يريگيپ و زائران نيا تيهو صيتشخ نديفرآ ران،يا يقانون يپزشک اتيه

 .گرفت خواهد انجام ندهيآ يروزها در زايو نيا صدور يول نشده صادر هنوز يقانون يپزشک ئتيه يزايو: کرد اضافه يو

 يسعود دولت. گردميبرم عربستان به امور يريگيپ يبرا ست،ين يازين حضورم به رانيا در کنم احساس نکهيا محض به :گفت ادامه در ياوحد

 .گشت بازخواهم عربستان به مجددا ندهيآ روز چند ظرف و کرده موافقت من يزايو درخواست با امروز

 محرم 20 تا تفحص گروه دو و ستين جستجو اتيعمل توقف يمعن به رانيا به من بازگشت: شد ادآوري نيهمچن ارتيز و حج سازمان سيير

 .دهند ادامه را کار روند و بمانند عربستان در که دارند زايو

 بسته ليدل اند؛ گفته هاآن. است داده رخ يبزرگ يخطا که اندرفتهيپذ اندداشته ما با تاکنون که يجلسات در يسعود مقامات :داد ادامه يو

 .اندنکرده اعالم را خود يهايبررس جهينت لحظه نيا تا اما کنند،يم يبررس را راه شدن

 .پرداخت خواهند يحقوق ليمسا به بعد و است فاجعه ليدل شدن مشخص اول قدم اندگفته زين غرامت پرداخت يبرا: گفت ياوحد
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 کرده اعالم است ارتيز و حج سازمان قرارداد طرف که رانيا مهيب شرکت: داد حيتوض ادامه در ارتيز و حج سازمان معاون ،يمحمد ديحم

 هر به بيترت نيا به که کرد خواهد پرداخت غرامت تومان ونيليم 40 حادثه بابت و تومان ونيليم 15 باخته جان هر به فوت بابت است

 .است شده پرداخت باخته جان هر بابت آن تومان ونيليم 25 الحسابيعل که رديگيم تعلق تومان ونيليم 55 باختهجان

 هاکاروان رانيمد يبرخ شده گفته نکهيا به توجه با منا حادثه وقوع در يرانيا زائران شدن دانسته مقصر درباره ارتيز و حج سازمان سيير

 ذکر آن در که ندارد وجود يکاغذ برگه اي و يابالغ ،يآموزش چيه: کرد ديتاک بودند، نکرده حرکت جمرات سمت به شده، اعالم ساعت طبق

  .کردند يم حرکت جمرات سمت به ديبا بعد به 10 ساعت يرانيا زائران باشد شده

 منا فاجعه وقوع مقصر يرانيا زائران ديبگو که نکرده را جسارت نيا يمالقات چيه در عربستان يرسم مقامات از کي چيه امروز تا: گفت ياوحد

 کاروان 34 حدود و کردند حرکت جوهره و العربسوق يعني خود ياصل ريمس از کاروان 421 ،يرانيا کاروان 455 از: شد ادآوري او .اندبوده

 .شدند هداست 204 ابانيخ به بروند ياصل ريمس از بودند نداده اجازه و بودند بسته را ريمس عربستان مأموران نکهيا ليبدل

 تاکنون و شده ليتشک تهيکم نيا: کرد اظهار آن علت شدنروشن و فاجعه مستندات يريگيپ يبرا يمستندساز تهيکم ليتشک درباره ياوحد

 را يمستندان ميکرد درخواست زين خارجه وزارت از ما. دارد ادامه همچنان قاتيتحق و شده يآورجمع ييهالميف کرده، مصاحبه کاروان 20 با

 نکهيا انيب با اظهاراتش از يگريد بخش در ارتيز و حج سازمان سيير .شود مشخص علت تا کند يبررس را اطالعات نيا و رديبگ عربستان از

 از يتعداد: افزود بودند يپزشک اتيه از نفر 2 ها،کاروان عوامل از نفر 17 ،يرهبر معظم مقام بعثه ونيروحان از نفر 12 باختگان جان نيب در

 مهين در ميشد مجبور که اندشده مواجه يگوارش يجد بيآس و يناراحت با هاسردخانه نامساعد طيشرا ليدل به متاسفانه تفحص ميت يياعضا

 .ميبازگردان کشور به را هاآن راه

 دو محاکمه عمره، شروع يبرا نه و يريگميتصم هرگونه يبرا ياصل شرط: کرد اظهار عمره آغاز يبرا يريگميتصم درباره انيپا در ياوحد

 .ميندار يميتصم خصوص نيا در نشود اجرا حکم که يزمان تا است، جده فرودگاه يخاط مامور
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 ؛ ياسالم انقالب معظم رهبر با حج مسئوالن داريد جلسه در

 داد گزارش را منا فاجعه دگانيد حادثه امور يريگيپ و حجاج به يرسان خدمات نحوه حج سازمان سيرئ
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 و امسال حج در گرفته صورت اقدامات ياسالم انقالب معظم رهبر با حج مسئوالن داريد جلسه در گذشته روز ارتيز و حج سازمان سيرئ 

 .داد گزارش را منا فاجعه دگانيد بيآس تيوضع يريگيپ نيهمچن

 مسئوالن داريد جلسه در( مهرماه 27 دوشنبه)گذشته روز ياوحد ديسع مهندس ارت،يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 يريگيپ نيهمچن و امسال حج در گرفته صورت اقدامات گزارش ارائه بمنظور که ياسالم انقالب معظم رهبر با يميابراه حج اندرکاران دست و

 عروج تيتسل نيهمچن و شيباوفا اراني و دانيشه ساالر و ديس يسوگوار اميا تيتسل ضمن شد، برگزار منا فاجعه دگانيد بيآس تيوضع

 ريگ در رغميعل و منا تلخ فاجعه وقوع هياول ساعات همان در:  گفت ، احرام لباس در و قربان ديع روز در يرانيا زائران از يريکث جمع يآسمان

 مصدوم، زيعز نيزائر از نفر 100 از شيب  امکانات همه جيبس با حجاج، به يرسان خدمات يبرا قربان ديع روز در يياجرا عوامل يتمام بودن

 ستاد عسکر، يقاض يآقا حاج نيالمسلم و االسالم حجت بزرگوارم و زيعز برادر با يهماهنگ يط: افزود يو  .افتندي نجات ييآسا معجزه بطور

  . شد ليتشک حادثه روز همان در ، حج سازمان و بعثه زانيعز همه مانهيصم يهمکار و يهمدل با حادثه نيا يريگيپ بحران

 تهيکم يهماهنگ با تا شد واگذار عنوان نيهم با يا تهيکم به زين فاجعه نيا يمستندساز مهم تيمامور:  کرد انيب ارتيز و حج سازمان سيرئ

 مفقود ليبدل حادثه، هياول لحظات همان در که آنجا از: داشت اظهار ارتيز و حج سازمان سيرئ .کنند دنبال را يبعد يهايريگيپ ،يحقوق امور

 و ارتيز و حج يپزشک مرکز تيريمد با جستجو، ميت 10 لذا نبود، فراهم زانيعز نيا يبرا تماس امکان چگونهيه ن،يزائر همراه تلفن شدن

 مجروح 300 از شيب تيوضع از يروشن گزارش روز، 4 مدت ظرف توانستند يدرمان مراکز و مارستانيب 155 از شيب به يحضور مراجعه

 هم طائف يحت و مکه جده، يمارستانهايب به امکانات کمبود ليبدل ن،يمجروح از ياريبس که بود يبحد فاجعه عمق. ندينما هيته را حادثه

 .بودند شده منتقل

 سه مدت ظرف ،يفيتوص رقابليغ تالش و قيدق يزير برنامه با ثارگر،يا زانيعز از متشکل ، تفحص تهيکم چهار:  کرد عنوان ياوحد مهندس

 اريبس تيوضع ،ينگهدار طيشرا ليبدل که ها، سردخانه در موجود جسد هزار 5 از شيب انيم از را زمانيعز باختگان جان مطهر يکرهايپ هفته،

 و حج سازمان سيرئ .دادند انتقال کشور به را زانيعز نيا از تن 400 کريپ ،يبانيپشت تهيکم يهماهنگ با و يشناسائ داشتند، ينامناسب و تلخ

 يکريپ ييشناسا با ديشا تا نرفت چشمانشان به خواب ساعت 48 بعضا که داشتند حضور يزانيعز تفحص و ييشناسا ميت در:  افزود ارتيز

 .گذارند زانيعز نيا داغدار يها خانواده اندوه و خاطر تألم بر يمرهم گر،يد

 دهيداغد يکاروانها در حضور: گفت و کرد اشاره يوح نيسرزم در حاضر منا فاجعه داغدار يها کاروان و بازماندگان جمع در حضور به ياوحد 

 برادرش سه که مهاباد، از يبزرگوار مادر دل سوز دنيشن.داشت مانيبرا يبزرگ يدرسها ، فاجعه نيا زده بتيمص مظلوم يها خانواده جمع و
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 يا سالخورده پدر با  شدن روبرو اي و گفت يم سخن ارزشها به يبنديپا از ،يصبر کوه همچون اما بود داده دست از خود دگانيد مقابل در را

 داده جان تيجمع نيسنگ موج ريز در خود پدر، نجات با که کرد يم دل درد يفرزند ثاريا از غرور با چشمانش، در زده حلقه ياشکها با که

 منتقل را درونمان احساسات فقط ديشا که يدگانيد اشک و صبر يها اسطوره نيا به ريمتح و زده بهت ينگاه مگر، م،ينداشت يپاسخ را بود

 به توجه با هرحال به: داشت انيب و کرد اشاره فاجعه يرانيا مفقودان تيوضع يريگيپ روند ادامه به ارتيز و حج سازمان سيرئ .کرد يم

 ست،ين دست در آنها از ياطالع که يزانيعز از تن 36 تيوضع نييتع منظور به يجد يها يريگيپ د،يگرد مقرر يدانيم اتيعمل افتني خاتمه

 .رديپذ صورت مستمر بصورت يمشترک تهيکم قالب در حج سازمان و يقانون يپزشک يهمکار ، کشور يپلماسيد دستگاه تيمسئول با

 اتيعمل دارند استحضار که همانگونه: کرد عنوان و داد گزارش را امسال حج در گرفته صورت اقدامات خود سخنان دوم بخش در ياوحد

 تيوضع برگشت و رفت يپروازها يا قهيدق 12 ريتأخ معدل و رفتيپذ انجام يپرواز ستگاهيا 19 از و کاروان 455 قالب در زيعز نيزائر انتقال

 .دهد يم نشان گذشته سال به نسبت را يبهتر

 نرم از ييرونما با تا شد تالش امسال مختلف، يها حوزه در ينوآور و تيخالق جاديا بر يمبن يحضرتعال يها هيتوص اساس بر: افزود يو

 سيرئ .شود جاديا خدمات ارائه در يفيک تحول نيذابح يحت و گمشدگان و امداد ، هيتغذ و تدارکات نام، ثبت يها حوزه در يديجد يافزارها

 بر نيهمچن  شدند مشرف حج به قبل نهيمد يها کاروان قالب در نيزائر درصد 62 شده انجام يزير برنامه با امسال:  داد ادامه حج سازمان

 جلب موجب که ديگرد واگذار يداخل يمائيهواپ يشرکتها به منوره نهيمد از حجاج برگشت يپروازها يتمام ،يپرواز جداول ميتنظ اساس

 .  شد ها نهيهز در يجوئ صرفه و نيزائر تيرضا

 60 شيافزا با: داد حيتوض و کرد اشاره امسال حج در زائر بانوان به يپزشک خدمات ارائه يبرا گرفته صورت يها يزير برنامه به ياوحد

 در پزشکان يهمراه و ديگرد ارائه مربوطه پزشکان توسط زائر بانوان ازين مورد يدرمان خدمات يتمام ، زن متخصص پزشکان اعزام يدرصد

 زانيعز نيا سالمت و تيرضا نيتأم در را يموثر نقش منا، در بانوان ژهيو يدرمانگاهها بودن آماده نيهمچن جمرات، تا ياضطرار وقوف زمان

 تهيکم مستمر يريگيپ با: گفت حجاج امداد و  نقل و حمل خدمات حوزه در گرفته صورت يها ينوآور خصوص در ياوحد مهندس .داشت

 ضمن ديرس  حداقل به  حرم به يمنته اتوبوس يستگاههايا در ، انتظار زمان ،يرانيا نيزائر يبرا ديجد ستگاهيا 3 يانداز راه و نقل و حمل

 يم داده انتقال بالعکس و حرم به ، اتوبوس يستگاههايا نيآخر از سالمند زيعز زائر 1500 از شيب روزانه ، لچريو امداد طرح ياجرا با آنکه

  .شدند

 از بار نينخست يبرا امسال  يسعود يها طرف با يقرارداد يط: گفت و کرد اشاره قيتشر اميا در زائران به يرسان خدمات به ادامه در يو

 نيا تردد تيمحدود هيرنيد مشکل بيترت نيبد تا شد استفاده عرفات و منا در يرانيا زائر بانوان يها مهيخ يطيمح نظافت يبرا زن خدمه

 .گردد برطرف شانيها مهيخ محدوده در زانيعز

 احرام لباس در اضطراب با و الحجه يذ هشتم روز صبح هياول ساعات از نيزائر که گذشته يها سال خالف بر: داد گزارش خاتمه در ياوحد

 و عشاء و مغرب نماز اقامه از بعد نيزائر عمده انتقال يتر منظم يزير برنامه با امسال شدند، يم عرفات يصحرا به متيعز منتظر ها ساعت

 .گرفت صورت آرامش کمال در شام ازصرف پس
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 ايراني حجاج به توصيه پيرامون ايراني حجاج سرپرست به منتسب خبر تكذيب

 

  17:59 1394 مهر 30 خيتار

 بوديم گفته حجاج به براينكه مبني ايراني حجاج سرپرست به منتسب اظهارات رهبري معظم مقام َبعثه عمومي درروابط مسئول مقام يك

 .كرد تكذيب را شدند حادثه دچار نكردند، گوش ، نروند جمراترمي سمت به ۹:۱۰ ساعت از زودتر

 به ۹:۱۰ ساعت از زودتر بوديم گفته حجاج به براينكه مبني ايراني حجاج سرپرست به منتسب اظهارات رهبري معظم مقام بعثه عمومي روابط

 .كرد تكذيب را شدند حادثه دچار نكردند، گوش ، نروند جمراترمي سمت

 االسالم حجت از خبري هاي سايت برخي در شده نقل مطالب بعضي گفت رهبري معظم مقام بعثه عمومي روابط در مسئول مقام يك

 از زودتر بود شده گفته حجاج به اينكه درخصوص قم در تقليد مراجع از همداني نوري حسين اهلل آيت با ديدار در عسكر قاضي والمسلمين

 .ندارد صحت شدند حادثه دچار نكردند، گوش نروند، جمراترمي سمت به ۹:۱۰ ساعت

 برخي قم در تقليد عظام مراجع با ايراني حجاج سرپرست ديدار پي در حاكيست مسئول مقام اين از نقل به حج رساني اطالع پايگاه گزارش

 حادثه دچار نكردند، گوش نروند، جمراترمي سمت به ۹:۱۰ ساعت از زودتر بوديم گفته حجاج"  به عبارت ايشان از نقل به خبري هاي سايت

 .شود مي تكذيب شدت به و ندارد صحت كه كردند عنوان را"  شدند

 اين انتشار از منا حادثه ابعاد و اهميت به توجه با خبري هاي سايت و ها خبرگزاري و است خبري شيطنت اظهاراتي چنين انتساب:  افزود وي

 .كنند پرهيز مطالب گونه
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 پور آقايي مرحوم خانواده از حج سازمان سيرئ و ايراني حجاج سرپرست دلجويي و ديدار
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 زيارت و حج سازمان رياست اوحدي مهندس آقاي و عسكر قاضي آقاي المسلمين و االسالم حجت ايراني حجاج سرپرست و فقيه ولي نماينده

 يافتند حضور اسلووني در كشورمان اسبق سفير پور آقايي محمدرحيم آقاي مرحوم منزل در

 قاضي آقاي المسلمين و االسالم حجت ايراني حجاج سرپرست و فقيه ولي نماينده  شب شنبه سه حج، رساني اطالع پايگاه خبرنگار گزارش به

 اسلووني در كشورمان اسبق سفير پور آقايي محمدرحيم آقاي مرحوم منزل در زيارت و حج سازمان رياست اوحدي مهندس آقاي و عسكر

 مرحوم آن براي خداوند از و پرداختند حادثه اين آمدن پديد عوامل و علل بازگويي به ، ايشان بازماندگان به تسليت عرض ضمن و يافته حضور

 .نمودند مسئلت اجر و صبر متعال خداوند از ايشان بازماندگان براي و الهي رضوان و رحمت

 .باشند مي منا حادثه باختگان جان از متاسفانه كه اسلووني در كشورمان اسبق سفير پور آقايي رحيم محمد آقاي مرحوم است گفتني

 .باد گرامي ايشان خاطره و ياد
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 زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده با كشور فرودگاههاي شركت مديرعامل ديدار
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 ديدار دراين.كرد وگوگفت و ديدار زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده با امروز كشور فرودگاههاي شركت مديرعامل و مديره هيئت رئيس

 در مختلف هاي بخش در گرفته صورت هاي فعاليت ، حج مناسك درايام الرحمان ضيوف به شده ارائه خدمات از كشور فرودگاههاي مديرعامل

 .كرد بيان گزارشي شريفين حرمين به زائران وبازگشت اعزام روند

 حجت با امروز كشور فرودگاههاي شركت مديرعامل و مديره هيئت رئيس آبادي مه اهلل رحمت ، حج رساني اطالع پايگاه خبرنگار گزارش به

 .كرد گفتگو و ديدار ايراني حجاج سرپرست و فقيه ولي نماينده عسكر قاضي والمسلمين االسالم

 بخش در گرفته صورت هاي فعاليت ، حج مناسك درايام الرحمان ضيوف به شده ارائه خدمات از كشور فرودگاههاي مديرعامل ديدار دراين

 بيان گزارشي ومنا الحرام مسجد دلخراش حادثه دو باختگان جان پيكر وانتقال شريفين حرمين به زائران وبازگشت اعزام روند در مختلف هاي

 .كرد

 كشور، هاي فرودگاه سازمان و كشوري هواپيمايي سازمان اندركاران دست ديدارازتالش اين در نيز ايراني حجاج وسرپرست فقيه ولي نماينده

 اهلل بيت حجاج براي تر مناسب امكانات و بيشتر تسهيالت كردن فراهم براي فرودگاهها پليس و(  ره) خميني امام فرودگاه در حجاج ترمينال

 .كرد تقدير الحرام
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 شد اعالم منا فاجعه عكس و فيلم فراخوان
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 پايگاه حادثه، اين در ايراني حجاج از تن 464 ويژه به اسالم جهان زايران رسيدن شهادت به و 94 تمتع حج در منا دردناك فاجعه وقوع پي در

 .كرد اعالم عمومي فراخوان فاجعه اين از جامع مستند تهيه منظور به رهبري معظم مقام بعثه رساني اطالع

 بازماندگان، هايخانواده به منا فاجعه مجدد تسليت ضمن رهبري، معظم مقام بعثه رساني اطالع پايگاه مدير رضايي، بركتروزبه االسالمحجت

 به ،«شود فراموش نبايد وجه هيچ به منا فاجعه »اينكه بر مبني حج، كارگزاران با ديدار در انقالب معظم رهبر فرمايش طبق: داشت اظهار

 .شد اعالم واقعه اين مستندات گردآوري و تهيه جهت رهبري معظم مقام بعثه سوي از عمومي فراخوان منظور همين

 جامع و گسترده صورت به خصوص اين در بايد كه كرد تاكيد ايراني حجاج سرپرست و وزيارت حج امور در فقيه ولي نماينده: افزود وي

 .شود گردآوري داشتند حضور فاجعه اين در كه حج كارگزاران و زايران از مستندات و گيرد انجام ايشايسته اقدامات

 افرادي و روحانيون مديران،اجرايي، عوامل كارگزاران، حجاج، از منظور همين به: كرد تصريح رهبري معظم مقام بعثه رساني اطالع پايگاه مدير

 تاريخي ثبت و جامع بانك آوري جمع براي را خصوص اين در خود هايفيلم و تصاوير كنيم،مي خواست در اندداشته حضور فاجعه اين در كه

 .دهيم انجام را الزم هايپيگيري ديپلماسي و قانوني هايراه از بتوانيم تا كنند ارسال

 در كه است مسلماني هزاران سر بر بحث بلكه نيست سياسي مسئله يك منا تلخ فاجعه» فرمودند، انقالب رهبر كه گونه همان: داد ادامه وي

 معظم مقام بعثه منظور همين به.« شود دنبال جدي صورت به بايد مسئله اين و باختند جان احرام لباس با و حج مناسك انجام و عبادت حال

 .كرد خواهد پيگيري جدي صورت به را موضوع اين رهبري

 شماره به پيامك ، hojaj94@gmail.com نشاني به الكترونيك پست همچون مختلف هايروش به را خود مستندات توانندمي حجاج

 ارسال رهبري معظم مقام بعثه رساني اطالع پايگاه وزيارت، حج پژوهشكده ،28 كوچه نبش سميه، خيابان قم، نشاني به يا و 500026914

 .كنند

 .بگيرند تماس 14 تا 8 ساعت از 154 داخلي 025 – 37740800 شماره به توانندمي بيشتر اطالعات كسب براي مندانعالقه
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 تهران به منوره مدينه از ايراني زائر آخرين انتقال

 

  17:23 1394 مهر 30 خيتار

 . شد منتقل تهران به بود بستري مدينه در بيمارستاني در بيماري بدليل كه ايراني زائر آخرين گفت مدينه ستاد رئيس

 ظهرامروز بعداز بود بستري منوره درمدينه بيمارستاني در بيماري بدليل كه ايراني زائر آخرين كرد اعالم مدينه ستاد رئيس فرهمند نصراله

 .شد منتقل تهران به(چهارشنبه)

 باز قلب جراحي عمل ساله هفتاد زائر اين بود قرار افزود مطلب اين اعالم با فرهمند نصراله ارت؛يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا گزارش به

 پرواز با ايران به وي انتقال بود يافته پايان ازمدينه كشورمان هواپيمايي خطوط پروازهاي چون و شد رفع دارو با وي مشكل ولي شود

 .گرفت صورت تركيه هواپيمايي

 طي براي ها پيگري و است نشده منتقل ايران به هنوز باختند جان مدينه در كه ايراني زائربيمار دو اجساد گفت همچنين مدينه ستاد رئيس

 .دارد كشورادامه به اجساد اين انتقال و قانوني تشريفات

 هاي كاروان از زائر 5 و قبل مدينه هاي كاروان از زائر 4 كه باختند جان منوره مدينه در ايراني زائر 9 امسال تمتع حج درمراسم است گفتني

 .است شده منتقل ايران به تاكنون زائر هفت اجساد.بودند بعد مدينه
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 درقم تقليد عظام مراجع با حج سازمان سيرئ و ايراني حجاج ديدارسرپرست
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 صافي آيات حضرات تقليد عظام مراجع با قم به سفر در ايراني حجاج سرپرست و فقيه ولي نماينده عسكر قاضي والمسلمين االسالم حجت

 والمسلمين االسالم حجت وهمچنين اردبيلي موسوي و سبحاني جعفر خراساني، وحيد آملي، شيرازي،جوادي همداني،مكارم گلپايگاني،نوري

 . كرد گفتگو و ديدار سيستاني اهلل آيت نماينده شهرستاني

 مراجع با قم به سفر در ايراني حجاج سرپرست و فقيه ولي نماينده عسكر قاضي والمسلمين االسالم حجت حج، رساني اطالع پايگاه گزارش به

 و آملي جوادي خراساني، وحيد اردبيلي، موسوي همداني، نوري گلپايگاني، صافي شيرازي، مكارم سبحاني، آيات حضرات تقليد عظام

 . كرد گفتگو و ديدار سيستاني اهلل آيت حضرت نماينده شهرستاني والمسلمين االسالمحجت

 دعاي هاي آئين برگزاري بويژه مختلف هاي حوزه در امسال حج مراسم برگزاري روند از تقليد عظام مراجع با مالقات در فقيه ولي نماينده

 بعثه وروساي وزيران با ديدار و المللي بين هاي همايش ، عرفات صحراي در مشركان از برائت ومراسم عرفه دعاي ، نبوي حرم جوار در كميل

 سقوط حوادث از و كرد بيان گزارشي فرهنگي هاي برنامه و داخلي هاي همايش ، منوره مدينه و مكرمه مكه در مختلف كشورهاي هاي

 را اسالمي كشورهاي و نمود تلخ را الرحمان ضيوف كام كه كرد ياد اي حادثه دو بعنوان منا در جمرات رمي مسير و مسجدالحرام در جرثقيل

 . فروبرد درغم

 الحاج امير هاي تالش از ومنا مسجدالحرام دلخراش حادثه دو داغديدگان خانواده با ابرازهمدردي نيزضمن تقليد عظام مراجع ديدارها دراين

 اين كردند تصريح و تقدير ديدگان آسيب و بازماندگان وضعيت به رسيدگي در حج حوزه اندركاران دست و زيارت و حج سازمان رئيس ، ايران

 از تن صدها پيكر فراوان زحمت و درايت ، صبر ، تالش با نداشت قرار اختيارشان در امكانات و نبودند خود دركشور كه وجودي با مجموعه

 تقليد عظام مراجع . كرديم دعا همه وبراي داشتند قرار سختي شرايط درچه كنيم مي احساس وما كردند كشورمنتقل رابه باختگان جان

 در مربوطه مسئوالن مديريت سوء و ضعيف عملكرد به اشاره با و تاكيد منا حادثه درپيگيري رهبري معظم مقام فرمايشات به عمل برلزوم

 انجام الزم اقدام باختگان جان حقوق ايفاي به نسبت و شناسايي مجرم و مقصر عناصر بايد منا قضيه در: كردند نشان خاطر امسال حج مراسم

 .شود سپرده فراموشي به مني حادثه داد اجازه نبايد هرگز و گيرد

 بايد: گفت زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده پيوستند اهلل لقاء به عيدقربان روز در الحرام اهللبيت زايران از منا فاجعه در نفر۷۰۰۰از بيش

 .شود پرداخت نيز باختگان جان حقوق فاجعه مقصران با برخورد ضمن تا شود تشكيل ياب حقيقت كميته منا فاجعه پيگيري براي

 اين در: افزود قم در تقليد مراجع از همداني نوري حسين اهلل آيت با ديدار در پنجشنبه روز عسكر قاضي علي سيد والمسلمين االسالم حجت

 دفن وحي سرزمين در نيز نفر 29 و هستند مفقود همچنان نفر 36 كه است حالي در اين و داديم دست از را خود عزيزان از نفر 462 فاجعه

 نفر هزار هفت از بيش منا فاجعه در دهد مي نشان عربستان بهداشت وزارت آمار آخرين: افزود زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده. اند شده
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 به را جانباختگان پيكرهاي بتوانيم كه شد ايجاد خوبي گشايش انقالب معظم رهبر قاطع گيري موضع از بعد: داد ادامه وي.اند شده كشته

 و مديران از نفر 17 همراه به رهبري معظم مقام بعثه در ما همكاران و روحانيون از نفر 13: گفت عسكر قاضي االسالم حجت.برگردانيم ايران

 برنامه و شد برگزار گذشته سالهاي روال طبق امسال حج: افزود وي.اند داده دست از را خود جان منا فاجعه در نيز كاروانها خدماتي عوامل

 مختلف هاي فرصت در قاريان و گرديد انجام گذشته سالهاي از بهتر و ترممنظ مشركان از برائت مراسم و عرفه كميل، دعاهاي چون ما هاي

 .داشتند( ص)مسجدالنبي و مسجدالحرام در خوبي هاي تالوت

 30 حدود با و كرديم پيگيري را حج ديپلماسي مساله گذشته سالهاي همچون امسال: داد ادامه زيارت و حج سازمان در فقيه ولي نماينده 

 منتقل آنها به را خود هاي تجربه و داشته ارتباط كشورها اين با نيز سال طول در شده موجب ديدارها اين و داديم انجام را هايي مالقات كشور

 از پرهيز بر انقالب معظم رهبر توصيه به توجه با و داشتند خوبي بسيار معنوي رشد مختلف بخشهاي در امسال مردم: گفت وي .كنيم

 له معظم بيانات به مردم و بوده كمتر پارسال به نسبت درصد 14 ايران به عربستان از زائران بازگشتي بار ميزان كه بوديم شاهد بازارگردي،

 .اند كرده توجه بازارگردي از جلوگيري بر مبني

 شود پيگيري قانوني مجاري از منا فاجعه: اردبيلي موسوي اهلل آيت

 در پنجشنبه روز وي .كرد تاكيد قانوني مجاري طريق از منا فاجعه حقوقي پيگيري بر تقليد مراجع از اردبيلي موسوي عبدالكريم سيد اهلل آيت

 منا فاجعه مسببان شناسايي براي را الزم پيگيري قانوني مجاري طريق از بايد ايران: داشت بيان زيارت و حج امور در فقيه ولي نماينده ديدار

 و شدند متحمل را بزرگي غم ها خانواده اين: گفت منا فاجعه قربانيان هاي خانواده با همدردي ضمن اردبيلي موسوي اهلل آيت.دهد انجام

 براي كشورمان بعدي هاي پيگيري شاهد بايد اما داد رخ امسال حج در كه بود تلخي حادثه منا فاجعه. است ملت آحاد وظيفه آنان با همدردي

 حسين اهلل آيت منا فاجعه ياب حقيقت كميته درتشكيل مسلمانان وحدت بر همداني نوري اهلل آيت تاكيد .باشيم حادثه وقوع ابعاد بررسي

 بين اتحاد نبود از منا فاجعه ياب حقيقت كميته تشكيل بر مبني انقالب معظم رهبر تاكيد به اشاره با قم در تقليد مراجع از همداني نوري

 قاضي علي سيد والمسلمين االسالم حجت ديدار در پنجشنبه روز وي .كرد انتقاد باختند، جان فاجعه اين در آنها حاجيان كه كشورهايي

: كرد بيان منا، فاجعه مناسب پيگيري براي زيارت و حج سازمان رئيس و ايراني حجاج سرپرست از تشكر ضمن ايراني، حجاج سرپرست عسكر

 .بوديم ايراني زائران كننده هدايت هاي تيم موفقيت شاهد ابعاد همه از حجاج مديريت نظر از امسال

 از فاجعه اين معتقديم و ايم بوده اي فاجعه چنين شاهد كمتر تاريخ در كه است بزرگي فاجعه منا، فاجعه: اظهاركرد همداني نوري اهلل آيت

 مي تبديل دوست به را ها آن و بسته را مخالفان دهان دارد اختيار در كه هايي پول با سعودي دولت: داد ادامه وي .شود بررسي بايد بعد چند

 مرتبط ها صهيونيست و آمريكا با سعود آل دولت. هستند اسالمي جامعه بزرگ بالي دهند مي انجام را كارها خيلي پول با كه اينهايي كند

 صافي ، شيرازي مكارم عظام آيات حضرات با ايراني حجاج سرپرست درمالقات است گفتني .داند مي مغرور و قوي را خود رو اين از و است

 جان از شماري ترحيم مراسم در شركت براي سپس و داشت حضور زيارت و حج سازمان رئيس اوحدي سعيد مهندس سبحاني و گلپايگاني

 .شد كشور شمالي شهرهاي از يكي عازم امروز ظهر از پيش منا فاجعه باختگان

 بودند منا عازم جمرات رمي اعمال انجام براي كه الحرام اهلل بيت زائران از نفر هزار چندين قربان عيد با مصادف مهرماه دوم است، ذكر شايان

 .دادند دست از را خود جان تشنگي و گرما فشار، اثر بر زايران حد از بيش تجمع و مسير انسداد علت به
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 شود يم داده گزارش مجلس يفرهنگ ونيسيکم به منا فاجعه 

 

  17:44 1394 آبان 03 خيتار

 .داد خبر منا فاجعه از يگزارش ارائه و ونيسيکم نيا در ارتيز و حج سازمان سيرئ حضور از يفرهنگ ونيسيکم يسخنگو 

 از جوان، خبرنگاران باشگاه ياسيس گروه مجلس خبرنگار با گفتگو در يفرهنگ ونيسيکم يسخنگو يطاهر يدعليس نيوالمسلم االسالمحجت

 نيوالمسلم االسالم حجت  يجار هفته دوشنبه است قرار: گفت و داد خبر خود متبوع ونيسيکم در ارتيز و حج سازمان سيرئ حضور

 روند و منا فاجعه از را يگزارش ارتيز و حج سازمان سيرئ" ياوحد ديسع" و ارتيز و حج امور در هيفقيول ندهينما" عسگريقاض يدعليس"

 .دهند ارائه يفرهنگ ونيسيکم به سازمان نيا يريگيپ
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 قم در ديتقل عظام مراجع با حج سازمان سيرئ و يرانيا حجاج سرپرست داريد

 

  19:53 1394 آبان 03 خيتار

 اتيعمل از يگزارش و داريد قم در ديتقل عظام مراجع با گذشته هفته ارتيز و حج سازمان سيرئ و يرانيا حجاج سرپرست و هيفق يول ندهينما

 .شدند مند بهره عظام اتيآ يرهنمودها از و کرده ارائه يسالجار حج

 حجت از منا فاجعه و محرم اميا تيتسل با داريد نيا در يهمدان ينور اهلل تيآ ارت؛يز و حج سازمان يرسان اطالع گاهيپا خبرنگار گزارش به

 به اشاره با شانيا . کرد يقدردان منا فاجعه از  پس اديز زحمات و خوب تيريمد سبب به ياوحد مهندس و عسکر يقاض نيالمسلم و االسالم

: افزودند و گفته سخن مقصران مجازات و ابي قتيحق تهيکم ليتشک ضرورت از گريبارد شود فراموش دينبا منا فاجعه که يرهبر رياخ سخنان

 .ميده يم انجام را خودمان کار ما يول است خوب شوند متحد اند داشته باخته ،جان حادثه نيا در که ييکشورها همه اگر

 منا حادثه جانباختگان:  گفتند نيزائر به خدمات ارائه يبرا شده انجام يتالشها از تشکر ضمن داريد نيا در يسبحان جعفر اهلل تيآ حضرت

 نيا که بدهند تيرضا آنان يها خانواده و دنديگرد دفن نيسرزم آن در که افتندي يمضاعف قيتوف آنان از يبعض و کردند دايپ يبزرگ قيتوف

 در  کشور وآن هستند همانيم شونديم يکشور وارد يرسم يزايو با که يکسان: فرمود داريد نيا در شانيا . نشود سلب شده، حاصل قيتوف

 .باشد داشته خدمات ارائه يستيبا ها نهيزم همه

 سرپرست و هيفق يول ندهينما عسکر يقاض نيالمسلم و االسالم حجت داريد در زين حوزه برجسته استاد ،يرازيش مکارم ناصر يالعظم اهلل تيآ

 در حادثه نيا: داشت اظهار منا، دلخراش و بار غم فاجعه وقوع از تأسف ابراز با ارت،يز و حج سازمان سيرئ ياوحد مهندس و يرانيا حجاج

 حادثه نيا وقوع علل: گفت شود، دنبال تيجد با ديبا فاجعه نيا نکهيا بر ديتأک با شانيا     .بود دهنده تکان واقعا و نداشت سابقه اسالم خيتار

 با انيعيش ديتقل مرجع نيا  .نشود تکرار حوادث نگونهيا ندهيآ يهاسال يبرا که شود يفکر ديبا نيا بر عالوه شود، مشخص و يريگيپ ديبا

 حج، اندرکاران دست يتمام و ارتيز و حج سازمان سيرئ ارت،يز و حج امور در هيفق يول ندهينما مجدانه يهايريگيپ و زحمات از ريتقد

 يکرهايپ تا ديگرفت بکار را ديداشت توان در هرآنچه و ديديکش زحمت شما واقعا کرد، ينم يهمکار يسعود طرف که يطيشرا در: کرد ديتأک

 .شد انجام آنان از يباشکوه و بيعج عييتش زين داخل در ، شود منتقل کشور به باختگان جان از ياريبس

 يبرا ييآبرو اتفاق نيا و دهديم تياهم شهروندانش به رانيا ياسالم يجمهور که است نيا دهنده نشان نيا: کرد اضافه باره نيا در شانيا

 مکارم اهلل تيآ  .نبود ييخبرها نيچن هاکشور گريد در که يحال در دادند نشان سعود آل از را خود نفرت و خشم مردم و بود عهيش و رانيا

 وارد حج قداست به ياضربه حادثه نيا يپ در که ميکن اذعان ديبا متأسفانه: گفت و دانست حج قداست به ضربه را منا فاجعه وقوع يرازيش

   .شد نخواهد جبران هايراحت نيا به که شد

 کنند،يم ظاهر را خود اسالم لباس در که ياسالم يجمهور نيمخالف و اسالم نيمخالف از يبعض رخداد، نيا يپ در: افزود مکارم اهلل تيآ

 .کرد غفلت آنها از دينبا که داشت زين يگريد عوارض فاجعه نيا د؟يبرو حج که دارد يضرورت چه نديگويم و بازشده زبانشان
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 ترعيسر چه هر ديبا مجموعه نيا: گفت و شد ريتصاو و اخبار مستندات، يتمام ذکر با منا فاجعه ينگار عيوقا خواستار ميکر قرآن مفسر نيا

 يو  .نشود فراموش منا فاجعه کنديم کمک مسئله نيا و است داده رخ ياتفاقات چه بدانند هاآن تا رديگ قرار مردم عموم دسترس در و هيته

 از ميتوانيم تيمرجع عنوان به زين ما کنند، يريگيپ را موضوع نيا يالملل نيب مجامع قيطر از ديبا زين يينهادها و افراد: داشت اظهار

 شده جاديا اسالم امت يبرا که ييهاينگران تا ميکن استفاده موضوع يريگيپ يبرا ميدار اسالم جهان بزرگان و علما با که يارتباطات و هاتيظرف

                .شود رفع ينحو به

 فاجعه نيا يريگيپ منظور به: گفت و کرد ديتأک دهيداغد يهاخانواده و مسلمانان همه غم در يهمبستگ اظهار لزوم بر يرازيش مکارم اهلل تيآ

 حادثه نيا مقصران تا شود ليتشک يالملل نيب مراکز يبعض و انددهيد بيآس که يکسان و شما از ابي قتيحق گروه کي ترعيسر هرچه ديبا

 زين کوچک اسيمق در يحت يحوادث نيچن تکرار يجلو و جبران دگانيد بيآس و باختگان جان به وارده خسارات و شوند مجازات دردناک

 دنبال را مسئله نيا که شود خواسته اسالم يعلما از ديبا نانهيب واقع اتيادب با و ياسيس مسائل از فارغ نکهيا بر ديتأک با يو       .شود گرفته

 .شود يريگيپ تمام تيجد با مسئله نيا باشد، يرخواهيخ و نصح از يناش که ستهيشا و مناسب اتيادب با ديبا: کرد حيتصر کنند،

 يرانيا زائران يبرا يفکر هاآن از يجدا شما: داشت اظهار ارتيز و حج سازمان سيرئ و يرانيا حجاج سرپرست به خطاب حوزه برجسته استاد

 بشود، ديبا ييهاينيب شيپ چه شود، داده ديبا ييهاآموزش چه که ديکن فکر و دينيبنش حاال از نکنند، چه بکنند يزير برنامه هاآن چه د،يبکن

 از حج از يزدگ سوء آثار تا شود انجام ديبا ييکارها چه که ديکن يزير برنامه بعد سال يبرا االن از: افزود يو .رديگ صورت ديبا ييکارها چه

 جمله از آن موفق يها برنامه و تمتع حج يبرگزار از حج نيمسئول با مالقات در زين يخراسان ديوح نيحس اهلل تيآ حضرت .برود نيب

 مصائب هيکل در قوم کي سرپرست: اظهارداشت يجار سال حج اتفاقات به اشاره با و کرد تيرضا ابراز ها برنامه ريسا و ليکم يدعا يبرگزار

 .است اديز اريبس شما اجر و گذشت سخت اريبس حج اندرکاران دست شما به ، است کيشر قوم

 وصفيال و درکيال که است يحد به آنان اجر قرآن نص طبق و هستند الرسول يال و اهلل يال مهاجران زانيعز نيا: کرد انيب ادامه در شانيا

 عبداهلل اهلل تيآ حضرت .ديداد انجام را فتانيوظا يخوب به و ديکرد تيمسئول احساس شما و است ميعظ زين اندرکاران دست شما اجر.است

 نيب بلکه  ست،ين يخيتار آثار مصر اهرام مثل کعبه: فرمودند ارتيز و حج سازمان سيرئ رو يرانيا حجاج سرپرست داريد در زين يآمل يجواد

 را نيمسلم وحدت و دارد ارتباط کعبه با ما مرگ و يزندگ و ما حهيذب و مستحب و واجب ، ما نماز.  است مسلمانان همه يبرا و است يالملل

 داريد نيدرا زين يگانيگلپا يصاف اهلل لطف اهلل تيآ حضرت .باشد ينم تزاحم يمعنا به ياسالم وحدت و حج به مربوط امورات.  طلبد يم

 يجار سال در آن يايقضا و حج يبرگزار در. ديهست ومأجور بود خواهد( عج) عصر يول حضرت توجهات تحت شما زحمات و تالشها:  فرمودند

 .ديبود موفق شما  الحمداهلل که دهنديم پس امتحان متعال خداوند درگاه در جاها يبعض افراد

 آن در کارکردن.ديهست ماجور شما و باشد ريخ آن جهينت ميدواريام که امد بوجود امسال حج در يتلخ اريبس حادثه: داشت انيب شانيا

 يبرا و کرد تشکر آنها از ديبا کردنديم يهمکار شما با که يافراد. است متعال خداوند با آن اجر و است سخت خاص طيشرا با و نيسرزم

 عيوقا تمام ثبت خواستار نيهمچن شانيا . است سخت بتيمص نيا تحمل رايز خواستارم متعال خداوند از صبر رفتگان دست از يها خانواده

 يريگيپ و امسال حج در گرفته صورت اقدامات از يگزارش دارهايد نيا در ارتيز و حج سازمان سيرئ و يرانيا حجاج سرپرست.شدند حج

 .کردند ارائه منا فاجعه دگانيد بيآس تيوضع
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 حضور سرپرست حجاج ايراني و رييس سازمان حج در مجلس

 
  18:40 1394آبان  05خ يتار

 

فرهنگي مجلس شوراي اسالمي از ارائه گزارش نماينده ولي فقيه در امور حج وزيارت و رييس سازمان حج و زيارت در سخنگوي كميسيون 
 .مورد اعمال و مناسك حج امسال در جلسه اين كميسيون خبر داد

 

دعلي قاضي عسكر، االسالم والمسلمين سيحجت :حجت االسالم سيد علي طاهري،سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي گفت
نماينده ولي فقيه در امور حج وزيارت و سرپرست حجاج ايراني به همراه مهندس سعيد اوحدي، رييس سازمان حج وزيارت و معاون وزير 

 .آبان ماه در جلسه كميسون فرهنگي مجلس حاضر شدند 4فرهنگ و ارشاد اسالمي، روز دوشنبه 

 

 .چنين حوادث پيش آمده براي فاجعه منا ارائه شدها براي برگزاري حج امسال و همريزيوي افزود: در اين جلسه گزارش برنامه

 

االسالم طاهري اظهار داشت: همكاران نماينده مجلس شوراي اسالمي نيز در اين جلسه نكاتي را به صورت سوال و پيشنهاد مطرح حجت
 .كردند

 

دهد گفت: كميسيون سووليت بيژن نوباوه مسائل حج را مورد رسيدگي قرار ميوي با بيان اين كه كارگروهي در كميسيون فرهنگي مجلس با م
اي دارند موضوع را به صورت فرهنگي بنا دارد از طريق مكاتبه با مجالس كشورهاي اسالمي به ويژه كشورهايي كه در فاجعه منا آسيب ديده

 .تفاوت نباشندوري كند تا نسبت به اين اتفاق بيها يادآها را نيز به آنالمللي پيگيري كند و وظيفه آنحقوقي و بين

 

هاي آينده تكرار تدبيري عربستان در فاجعه منا را آشكار توصيف كرد و ابراز اميدواري كرد كه اين گونه حوادث در سالطاهري در پايان بي
 .نشود

 

مع خبرنگاران از موضوع مستندسازي فاجعه حجت االسالم والمسلمين قاضي عسکر در حاشيه حضور در كميسيون فرهنگي مجلس و در ج
منا خبر داد و گفت: براساس اين اقدام با همه عزيزاني كه در كاروان هاي آسيب ديده حضور داشتند و از نزديك شاهد ماجرا بودند مصاحبه 

 .تي در امر امدادرساني روبرو بودندگيرد تا دقيقا معلوم شودد كه چرا اين اتفاق افتاد و علل و عوامل آن چه بود و با چه مشكالصورت مي

 

لكه نماينده ولي فقيه در امور حج وزيارت با بيان اينكه اين كار بسيار مهمي است گفت: البته بنا داريم صرفا اظهارات شهود ايراني نباشد ب
وجود دارد مي تواند بعدا محل رجوع نظرات غير ايراني ها هم جمع آوري شود. اين كار مستندسازي همراه با فيلم و تصاويري كه از منا 

 .حقوقدانان باشد كه براساس آن بتوانند كارهاي حقوقي را دنبال كنند

 

سرپرست حجاج ايراني تاكيد كرد: با مراكز دانشگاهي و مجامع حقوقي كشور نيز ارتباط برقرار كرده ايم چرا كه فرمايش رهبر معظم انقالب 
شود و ما به جد دنبال اين مساله هستيم. پيگيري حقوقي فاجعه منا از طريق مجامع بين المللي و پيمان  اين بود كه حادثه منا نبايد فراموش

 .هاي مشترك ايران و عربستان خواهد بود
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قاضي عسکر ابراز اميدواري كرد نتيجه اقدامات هرچه سريع مشخص شود و در پايان گفت: مجلس شوراي اسالمي مي تواند نقش بسزايي در 
 .خصوص داشته باشداين 

 

 س سازمان حج : تشكيل كميته پيگيري فرمايشات رهبر انقالب درباره فاجعه منايرئ

 

رئيس سازمان حج و زيارت هم از تشكيل كميته اي در اين سازمان به منظور پيگيري فرمايشات رهبر معظم انقالب در مورد فاجعه منا خبر 
 .ون سازمان حج و زيارت استمسئوليت اين كميته بر عهده معا : داد و گفت

 

مهندس اوحدي در مورد اعضاي اين كميته نيز تصريح كرد: كارگروهي از اساتيد دانشگاهها و فعاالن عرصه امور بين الملل در اين كميته 
 .حضور دارند

 

رشنبه اين هفته برگزار خواهد مهندس اوحدي ادامه داد: اولين جلسه كميته پيگيري فرمايشات رهبر معظم انقالب در مورد فاجعه منا چها
 .شد

 

رئيس سازمان حج و زيارت در مورد ماهيت اين كميته تصريح كرد: اين كميته فرمايشات مقام معظم رهبري را پيگيري خواهد كرد تا بررسي 
قوق بشر گام بر مي دارند كند كه با استفاده از ظرفيتهايي در سطح مجامع بين المللي ، سازمان هاي مردم نهاد و مجامعي كه در راستاي ح

حتي اگر ده سال طول بكشد  -بتوانيم نقشه راهي را تعيين كنيم و مصر هستيم همانگونه كه رهبر معظم انقالب فرمودند فاجعه غمبار منا را 
 .در مجامع بين المللي زنده نگه داريم -

 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي نيز مي تواند نقش موثري در  وي ادامه داد: هماهنگي هايي با دستگاه ديپلماسي در اين زمينه داشتيم و
 .اين راستا ايفا كند

 

اطالعي در دست  94تن از زائران ايراني خانه خدا در حج  36اوحدي در بخش ديگري از سخنان خود اظهارداشت: تاكنون از سرنوشت  يآقا
 . نداريم

 

 .يم كه يكي از آنها تشكيل كميته مشترك در عربستان استوي افزود: از مسيرهايي اين مساله را پيگيري مي كن

 

کشنبه هفته آينده عازم عربستان خواهم شد تا در چهارمين جلسه كميته مشترك كه جلسه يرئيس سازمان حج و زيارت تصريح كرد: بنده 
 . جمع بندي نيز است حضور داشته باشم

 

و منتظريم پزشكي قانوني آخرين نتايج را در مورد دي ان اي كه از بستگان درجه يك وي گفت: با پزشكي قانوني هماهنگي هايي انجام داديم 
 .اين عزيزان گرفته است آماده كند تا به همراه خود داشته باشيم

 

 .رئيس سازمان حج و زيارت گفت: هماهنگي هاي الزم صورت گرفته كه پنج نفر از متخصصان پزشكي قانوني در اين سفر همراه ما باشند
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 شودپاسداشت چهلمين روز عروج حجاج فاجعه منا برگزار مي

 
  18:50 1394آبان  06خ يتار

محرم الحرام و در ماه حزن و اندوه از سوي اقشار مختلف  20آبان ماه برابر با  12شنبه پاسداشت چهلمين روز عروج حجاج فاجعه منا، روز سه
 .شودمراكز فرهنگي در سراسر كشور برگزار ميمردم و نهادها و 

محرم الحرام و در  20آبان ماه برابر با  12شنبه به گزارش پايگاه اطالع رساني حج ، پاسداشت چهلمين روز عروج حجاج فاجعه منا، روز سه 
 .شودماه حزن و اندوه از سوي اقشار مختلف مردم و نهادها و مراكز فرهنگي در سراسر كشور برگزار مي

 

اين مراسم در شهرهاي همچون نيشابور، گنبد كاووس، شيراز، تهران، مهاباد، رودسر، قائمشهر، مشهد، اليگودرز، شهر كرد، مانه و سملقان، 
برگزار  آبان ماه 14بروجرد، شهررضا، سبزوار، اردبيل، نور، آباده، كرج، بيرجند، فريدن، قائن، كنگان، بندر تركمن و آبادان عصر روز پنجشنبه 

 .هاي داغديده فاجعه منا با حضور در گلزار شهداي سراسر كشور اين روز بزرگ را گرامي خواهند داشتشود كه خانوادهمي

 

اند كه به هاي رسمي كشور اعالم كردهها، مطبوعات و خبرگزارياين گزارش حاكي است، با توجه به آغاز نمايشگاه مطبوعات، برخي از رسانه
هاي در اين نمايشگاه برپا خواهند كرد و نمايشگاه مطبوعات رنگ و بوي منا به شت چهلمين روز عروج حجاج فاجعه منا، غرفهمناسبت پاسدا

آبان ماه برابر با  16حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج وزيارت نيز مراسم چهلمين روز عروج روحانيون فاجعه منا را روز  .خود خواهد گرفت
السالم( با حضور علما، نمايندگان بيوت مراجع تقليد، مديران مدارس و همزمان با شب شهادت حضرت زين العابدين)عليه محرم الحرام 24

 .علميه، فضال، طالب و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار خواهد كرد

نامه، دلنوشته و شعر و... از پنج عضو كاروان عكس، زندگيهاي صوتي و تصويري، فيلم و اهلل شامل فايلاي قاريان مهاجر اليآلبوم چندرسانه 
 .شودقرآني اعزامي به حج تمتع در مراسم چهلمين روز عروجشان رونمايي مي

 

اي و افزار، در فضاهاي چندرسانهاهلل، عالوه بر انتشار در قالب نرماين آلبوم پس از رونمايي در مراسم چهلمين روز عروج قاريان مهاجر الي
ماه در فرهنگسراي آبان 14اهلل پنجشنبه، بنابراين گزارش، مراسم چهلمين روز عروج قاريان مهاجر الي .اهاي مجازي نيز منتشر خواهد شدفض

 7مهر ماه و همزمان با روز عيد قربان در سرزمين وحي رخ داد، بيش از  2شايان ذكر است، در فاجعه منا كه روز  .بهمن برگزار خواهد شد
 .نفر از حجاج ايران اسالمي بودند 464جي از كشورهاي مختلف جان باختند كه از اين تعدادهزار حا

 

نفر ،  25نفر ، رودسر  26نفر ، مهاباد  36نفر، تهران  39نفر ، شيراز  43نفر ، گنبد كاووس  44گفتني است، در اين فاجعه از شهرهاي نيشابور 
 13نفر، سبزوار  14نفر، شهررضا  14نفر ، بروجرد  15نفر ، مانه و سملقان  17فر ، شهر كرد ن 20نفر، اليگودرز  21نفر، مشهد  25قائمشهر 

نفر و  5نفر ، بندر تركمن  6نفر ، كنگان 6نفر ، قائن  6نفر ، فريدن  9نفر ، بيرجند 10نفر ، كرج  10نفر ، آباده  10نفر ، نور  12نفر ، اردبيل 
 .ن را به خود اختصاص دادندو .. بيشتر آمار جان باختگا 5آبادان 
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 ييون قضايسيارت در کميس سازمان حج و زيحضور رئ

 حادثه منا يابعاد حقوق يبررس 

 
  19:07 1394آبان  06خ يتار

 .ون متبوع خود خبر داديسيحادثه منا در کم يابعاد حقوق يمجلس از بررس ييون قضايسيعضو کم

ارت با حضور يس سازمان حج و زين خبر، گفت: روز گذشته رئيفارس با اعالم ا يخبرگزار ييوگو با خبرنگار قضادر گفت ياسفنان يمحمدعل
 .از حادثه منا ارائه کرد يمجلس گزارش ييون قضايسيدر کم

 

ه هم حضور داشتند، افزود: يئس قوه قضايرئ ين جلسه مسئوالن وزارت امور خارجه، وزارت اطالعات و معاون حقوقينکه در ايان ايبا ب يو
 ا نه؟يقرار داد  يمورد بررس يتوان از جنبه حقوقيا فاجعه منا را مين بود که آيموضوع مطروحه در جلسه روز گذشته ا

 

قرار  يمورد بحث و بررس ييون قضايسيکم ين موضوع در نشست بعدين شد تا ايح کرد: قرار بر ايمجلس، تصر ييون قضايسيکم يسخنگو
 .رديگ

 

فاجعه  يبررس يارت برايکه در سازمان حج و ز يمجلس در کارگروه ييون قضايسياز کم يندگانين مقرر شد تا نمايد کرد: همچنيتأک ياسفنان
 .دا کننديارت هم حضور پيسازمان حج و ز ين کارگروه حقوقدانان اداره حقوقيدهد حاضر شوند، قرار است در ايل ميمنا تشک
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 فاجعه منا مشخص شد يرانياکر يپ11ت يهو

 نشده اند ييجانباخته شناسا10 

 
 14:15 1394آبان  07خ يتار
 

 

 .ت شدندين هوييران تعيگر از اجساد منتقل شده به ايکر ديازده پيگفت:  ارت سازمان حجيمعاون امور حج و ز

ات از روند ين جزئيبا اشاره به آخر  ارت سازمان حج يمعاون امور حج و ز يد محمديارت ؛ حميسازمان حج و ز يگاه اطالع رسانيبه گزارش پا

 .شدند ييان منتقل شده به کشور شناسايگر از قربانيازده تن ديکر ين آمارها پيحادثه منا گفت: بر اساس آخر يرانيجانباختگان ا ييشناسا

 

 .ت آنان ادامه داردين هوييتع ينشده اند و تالش ها برا ييگر هنوز شناسايکر دير ادامه افزود: البته ده پد يو

 

 يزائر مفقود36دفن شده در عربستان و  يرانيجانباخته ا12از بستگان  DNA ان گفت:کار گرفتنيدر پا ارت سازمان حجيمعاون امور حج و ز
ن زائران به عربستان يت ايوضع يريگيپ ينده برايتا دو روز آ يقاون يم پزشکيده و تيان رسيست به پاياز آنان در دست ن يکه هنوز اطالعات

 .شوند ياعزام م
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 ندگان بعثه؛يران استانها و نمايش مديفاجعه منا در هما يبررس

 س سازمان حج در خصوص علل وقوع فاجعه تلخ منايحات رئيتوض

 
  13:19 1394آبان  09 خيتار

 

 يدر استانها که بمنظور بررس يندگان بعثه مقام معظم رهبريارت استان ها و نمايران حج و زيش مديارت در همايس سازمان حج و زيرئ
 ن خصوص اشاره کرد.يصورت گرفته در ا يها يريگين فاجعه تلخ و پيدر خصوص ابعاد ا يحاتيفاجعه تلخ منا برگزار شد، توض

ش از ظهر دوشنبه چهارم آبان ماه يس سازمان حج پيرئ يد اوحديارت ، مهندس سعيسازمان حج و ز يگاه اطالع رسانيگزارش خبرنگار پابه 
ه و سرپرست يفق ينده محترم وليدر استانها که با حضور نما يندگان بعثه مقام معظم رهبريارت استان ها و نمايران حج و زيش مديدر هما
ن تالش خالصانه يصورت گرفته در حج امسال همچن يسازمان حج و بعثه برگزار شد، از تالش ها يران ستادياز مد يمعو ج يرانيحجاج ا

 ر کرد.يدگان فاجعه غمبار منا تقديب ديمسائل آس يريگيارت در پيران و همکاران در بعثه ، ستاد حج و سازمان حج و زيمد

جان باخته فاجعه منا به  400ن يکر ايم، قطعًا پيارت را شاهد نبوديم در خانواده حج و زش گفت : اگر انسجاين همايس سازمان حج در ايرئ
 م.يمواجه بود يده ايکرد و امروز با مشکالت عد يدا نميران انتقال پيا

د يمصادف با عحجه يذ 10که  يصورت گرفته است در حال ين باره افزود: در خصوص انتقال جان باختگان فاجعه به کشور کار بزرگيدر ا يو
 ران بود. يکر آماده انتقال به ايپ 114روز بعد ،  8 يعنيحجه يذ 18قربان فاجعه منا اتفاق افتاد ، 

روز از  20فاجعه منا را در مدت زمان کمتر از  يرانيجان باخته ا 400 يکرهايم تفحص و جستجو، پيان کرد: همکاران تيب يمهندس اوحد
 دا کردند. يعربستان وجود داشت، پ يدخانه هاکه در سر يهزار جسد 6تا  5ان يم

ات حج اشاره يعمل يگر زمان هايام با دين ايق با توجه به تفاوت ايام تشريژه ايو يالتيسخنانش به ساختار تشک يس سازمان حج در ابتدايرئ
ق انتخاب شدند و يام تشريا ياز بخش ها کيهر يارت برايران حج و زين مديتران با تجربهير از ميمد 5ام ين ايت ايريمد يکرد و گفت: برا

 ران حکم انتصاب زده شده بود. يمد يف شد و برايف تعريو شرح وظا يالتيت ها ساختار تشکيرين مديهر کدام از ا يبرا

حسن  يه آقاب يات نقل تردديت عمليريق و زمان اقامت زائران در مشاعر مقدس مديام تشريا ين باره اضافه کرد: برايس سازمان حج در ايرئ
ت يريو مد ييغالمرضا رضا يت منا به آقايرينصراهلل فرهمند ، مد يت مزدلفه به آقايري، مد يمسعود مجرد يت عرفات به آقايريسرخوش ، مد
 ات حج بودند.ير ما در عملين مدياز باتجربه تر يات واگذار شد که همگيمحمدرضا ب يجمرات به آقا
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ارت انجام گرفت، امسال اعزام يه در امور حج و زيفق ينده محترم وليکه با نما يبا مشورت ينقل تردد اتيح داد: در عمليدر ادامه توض يو
ه کاروان يبق ين فاصله را تا عرفات داشت ،آغاز شد وليمکه که دورتر 4الحجه از منطقه  يبعداز ظهر روز هشتم ذ 4زائران به عرفات از ساعت 

 به عرفات اعزام شدند. يچ مشکليرف شام در هتل بدون هها بعد از اقامه نماز مغرب و عشا و ص

 يياستثنا يهمه زائران اهل سنت روز هشتم به منا مشرف شدند و امسال جزء سالها ين اضافه کرد: امسال در نقل تردديس سازمان همچنيرئ
زان را به منا منتقل ين عزيتوبوس در سه رد همه ادستگاه ا 33ه شان را در منا انجام دادند و روز نهم با يبود که همه زائران اهل سنت ، ترو

 م . يکرد

ق کاماًل متفاوت با يام تشريام است. اين ايا يها يژگيل ويق آن ساختار مجزا را دارد بدليام تشرينکه ايح داد : علت ايتوض  س سازمان حجيرئ
زائران جهان اسالم در  يق تماميام تشريام متفاوت است . در اين ايت زائران در ايک و جمعيط استقرار زائران و ترافينه و مکه است و شرايمد

خواهند اعمالشان را انجام  يم يک محدوده زمانيک مکان در يک مکان مستقر هستند . اعمال متمرکز است و همه زائران در يک زمان و در ي
 دهند .

ن شود، نوع غذا و تدارکات هم يد برق و امکانات چادرها تأميزائران با يمه هايان کرد: در خصوص خيق بيام تشريا يها يژگيدر خصوص و يو
 م.يمتفاوت است و دور بودن آشپزخانه ها را هم دار

ن خودمان ينه بيهم ضرورت دارد ما در مکه و مد ياسالم يان همه کشورهايم يق هماهنگيام تشريس سازمان حج اضافه کرد: در ايرئ
 يک هماهنگيد يجهان اسالم هم با ين کشورهاين زائران مجموعه خودمان بيب ياز هماهنگ يق جدايام تشريم اما در ايکن يم يهماهنگ
 فتد.ياتفاق ب

را در جده برگزار کردند که  يهيک جلسه توجيها  يان کشورها، سعوديم ين خصوص اضافه کرد: در رابطه با هماهنگيس سازمان حج در ايرئ
د و اخبار گفته ياوقات در جرا ين جلسه جده هم درخواست ما نبود چون متأسفانه گاهيلبته ازان ما در آن شرکت کرده بودند اياز عز يتعداد

ن ين جلسه بودند و ايا در اينگونه نبوده و پنجاه تا شصت کشور از تمام دنيم ايکن يران بوده که اعالم مين جلسه به درخواست ايشده که ا
تک تک کشورها  يها هم وقت نداشتند که برا يک کشور نبوده است و اصاًل سعوديجلسه عام بوده و هرچه هم گفتند عام بوده و مختص 

 جلسه بگذارند . 

شان يه هايها توص يبوده و سعود يها هم جلسه بصورت کل يزيحرکت زائران و برنامه ر يرهايح کرد: در خصوص مسيس سازمان حج تصريرئ
ات حج ارائه کردند يرعمليمد يمحمد يبودند ، صورتجلسه و گزارش را خدمت آقا را اعالم کردند . همکاران ما که در جلسه جده شرکت کرده

 ز مشورت شد. يارت نيه در امور حج و زيفق ينده محترم ولين خصوص با نمايو در ا

معاونان  ران ويمد يبرا يدانيو م يق ، در مکه ده ها جلسه تئوريام تشريا يبرا يت نقل تردديريادامه داد: در بخش مد يمهندس اوحد
 ل شده بود ، دستور العمل ها ابالغ شده بود .يکه در جده تشک ين جلسه ايم و بر اساس هميکاروانها و مجموعه ها داشت

ات حج ياعزام شوند، در مجموعه ستاد عمل يزيبدون برنامه ر يتينگونه نبوده که جمعيق ايام تشريح داد: در خصوص ايس سازمان حج توضيرئ
 وجود داشته است.  ييها يزيبوده و برنامه ر يو بعثه اتاق فکر
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شد ، بصورت  يکه در مناطق مکه انجام م يهيانجام شد، در کنار جلسات توج يهين چارچوب جلسات توجيان کرد : با ايس سازمان حج بيرئ
ر کاروان ، يف شده بود ، مديما تعر يکه برا ييرهايجمرات ، مس ير رميران و معاونان کاروانها را به عرفات و منا بردند ، در مسيمد يدانيم

بود که  يريابان ها همان مسين خيابان جوهره است و اين خيابان سوق العرب است اين خيه شدند که ايز ، توجيون عزيمعاون کاروان و روحان
 ها است .  يرانير اينها مسيدر جده به ما اعالم کرده بودند که ا

نها با يزان واگذار شد. در کنار همه ايت چادرها به عزيدند و مسئوليران کاروان ها و مجموعه ها ديدمنا را م ير چادرهايادامه داد: مس يو
ران و يمد يهيش توجيهما يکيبزرگ در مکه برگزار شد.  يم دو جلسه يران داشتيا ياسالم يرالحاج زائران جمهوريکه خدمت ام يهماهنگ

ح يق را توضيام تشريات ايبا جزئ يمحمد يعسکر و هم خود بنده و هم آقا يم حاج آقا قاضران مجموعه ها بود که هيمعاونان کاروانها و مد
 م. يداد

ن يون محترم کاروان ها حضور داشتند ، آخريق برگزار شد و همه روحانيام تشريدر مکه که قبل از ا يگرين در جلسه ديان کرد : همچنيب يو
 ه کشورها ارائه شد.يبا بق يدرون مجموعه و دوم هماهنگ يجاد هماهنگيا يکينگاه ام با دو ين ايژه ايو يهات و دستورالعملهايتوج

د که ياست که از راه پله هست برو يريکه دو مس يابان اصلين بود که شما از خيکه در جلسه جده کردند ا يديس سازمان حج گفت: تأکيرئ
ر آن يد که از مسيه کنيرفتند و گفته بودند شما زائران را توج يد ميبا يرانيشود، زائران ا يوارد م 204ابان يکه مقابل خ ياز آن دو راه پله ا

 وجود دارد، برگردند. يريکه در آن رمپ و سراز يند و برگشت را از آن راهيايدو راه پله ب

از آنها زائر از  يکيه از ران به سمت جمرات، دو راه پله است کيا يمه هاياز خ يرانير حرکت زائران ايح داد: در مسيس سازمان حج توضيرئ
 204ابان يش خيشود روبرو يزائر وارد م يوقت يعنياست  204ابان يخ يقًا جلوياز آنها دق يکيشود و  يوارد م 204ابان يخ يمتر 10فاصله 

ند تردد داشته باشد و توا ي، نم  د تردد کنديکه با يابانيزائر ما از آن خ يعنيبندند  ير دوم را ميآن مس يک مقاطعياست که متأسفانه در 
 شود. يم 204ابان يمجبور به ورود به خ

آمد و وارد  يم 25ابان يق خيح داد : زائر ما از طريمنا به سمت جمرات توض يمه هاير تردد زائران از خيدر خصوص مس يمهندس اوحد 
 يدسترس ير وروديمس يرفت اما در مقطع يمجمرات  يشد و به سمت رم يابان جوهره ميآمد و وارد خ يم ميا مستقيشد ،  يسوق العرب م

 به سوق العرب را بسته بودند. 25ابان يخ

ها در جلساتشان که بعد از حادثه منا  يگفت: سعود 204ابان يت زائران به سمت خيابان و هدايدر خصوص علت بستن خ يمهندس اوحد
م يدارد لذا احساس کرد يک کميابان ترافين خيم که ايديروز صبح دد هست و ما آنيابان تحت عنوان شارع جدين خيبرگزار شد، به ما گفتند ا

له ين وسيگر هم هستند را بديد يست و کشورهاين يرانيابانها فقط مختص تردد زائران اين خيک سوق العرب و جوهره که البته ايکه بار تراف
 م .يريبگ

د قبل از پل يرفتن به طبقه همکف با يزائران برا  برد و يطبقه دوم جمرات ماست که ما را به  يابانياتفاقًا خ 204ابان يح داد:البته خيتوض يو
 جمرات بروند.  يابان سوق العرب شوند تا به طبقه همکف رميق رمپ وارد خيملک خالد از طر

قا و مصر، يافرسودان و  يابان چادرهايدر دو طرف خ 204ابان يان کرد: متأسفانه در خيگر علت رخ دادن فاجعه منا بيدر خصوص د يو
ر پل جمرات بعد از ملک يدادند ، در برگشت از مس يشان را انجام م ينکه رميبعد از ا يستيگر کشورها بايمراکش و الجزائر است و زائران د
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شدند  يان مشيآمدند وارد چادرهايم يفرع يابانهاين خيو از ا 226ابان يآمدند در خ يم 223ابان يشدند و از خ يم 223ابان يخالد ، وارد خ
با باروبنه و ساک وارد  ييقاينکه متأسفانه زائران افريل ايشدند . بدل يو وارد چادرها م 204آمدند در  ير ميمس يگشتند از ابتدا ينکه برميا اي

نها از يسفانه اصبح در برگشت متأ  8م تا يو ن7م از مزدلفه به جمرات رفته بودند ، ساعت يصبح مستق 6نکه صبح زود مثاًل يا شدند و  204
 ير را باز ميد مسينها بايبندد که ا يرا م 204و  223 يابان هايصبح تقاطع خ 8س ساعت يپل يروهاين يگردند و از طرف يبرم 204ابان يخ

 شود. 204گذاشتند در برگشت وارد  يگر را نميد يگذاشتند و زائر کشورها

که به سمت جمرات در  ين اعزام زائرانيشان و همچنيمه هايبه سمت خ ييقايان کرد: متاسفانه با توجه به برگشت زائران آفريدر ادامه ب يو
متر است که کمتر از عرض سوق العرب و جوهره است  15که عرض آن  204ابان ياتفاق افتاد و باعث شد در خ يتيحرکت بودند، تقابل جمع

ر حادثه شوند و در فاصله يدرگ 204به  يمنته يها يمتر و فرع 10متر و عرض  8بطول  223يابان فرعيخ ن يفتد و همچنيفاق بن فاجعه اتيا
 فتد.يار دردناک اتفاق بيمتر آن فاجعه بس 15متر به عرض  220

ت فشرده بوده و متأسفانه با ينفر جمع 6تا  نفر و بعضًا 5تا  4ن يوجود دارد که در هر متر مربع ب يما آمار يته مستند سازيافزود: در کم يو
 يالجمرات ال يگفتند : "ال يم يسعود يش آهنگ هاين سربازها و پيابان را بسته بودند ، هنوز ايخ ينکه جلويا  رغم يکه شد عل يريتدب يب

 الجمرات".

چ راه يه يعنيچادرها است  يتا باال يآهن يهانرده  204ابان يان کرد: دو طرف خين در خصوص علل بروز حادثه بيس سازمان حج همچنيرئ 
 متر جا قرار گرفتند . 220ت در يهزار نفر جمع 25ابان بسته شده بود و در واقع يدو طرف خ يابان وجود نداشت و از طرفين خيدر ا ياضطرار

نها ين ايب يها بود که هماهنگ يسعود يتيريمد ين اتفاق آشفتگيل اياز دال يکيگر علل فاجعه اشاره کرد و گفت: يس سازمان حج به ديرئ
د ينجا برويکرد که از ا يت ميزائران را به داخل هدا 204ابان يخ يکه در ورود يسيرا بسته بود با پل 204ابان يخ يکه انتها يسينبود مثاًل پل

 با هم هماهنگ نبودند.

ابان يمثل آنچه در خ ييک جت فن و پنکه هاي بود مثاًل  204ابان يخود خ ين فاجعه تلخ ، مشکالت و کمبودهايگر بروز ايل ديافزود: دل يو
ه هوا ير امکانات تهويار محدود بود، در مسيابان بسين خين ها در ايابان وجود نداشت. تعداد دوربين خيجوهره و سوق العرب وجود دارد ، درا

ر وجود ين مسيدر ا يکاف ين هايل نبودن دوربيبدل، عدم نظارت از اتاق مراقبت و کنترل  يخروج ير هايوجود نداشت، مسدود بودن مس
 ط را کنترل کنند.يتوانستند از اتاق مراقبت شرا يها نميداشت و سعود

هم ندارد،  يندارد دسترس ينکه خروجيل ايبدل 204ابان يابان وجود نداشت، گفت: خين خيدر ا ينکه امکانات امداد رسانيبا اشاره به ا يو
د، يشو يم 206ابان يد وارد خيدار يوقت 204ابان يمارستان منا دارد شما از خيابان جوهره و بيبه خ يخروج 6ابان سوق العرب فقط يخ
 نها با مشکل مواجه بود.يا يامدادرسان يهم بن بست است لذا راه ها 206ابان يخ

وجود دارد که  204ابان يخ يل احمر در انتهاک درمانگاه هاليح داد: تنها ياشاره کرد و توض 204ابان يدر خ ينبود خدمات امداد رسان به  يو
 ندارد.  يدارد و امکانات 2*3ا دو اتاق يک يآنهم مثاًل
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ن دو دستگاه يابان هست که ايخ يدر انتها يک مرکزدفاع مدنيم، يابان داشتين خيس را درايپل يس سازمان حج ادامه داد:توقف خودرويرئ
ک يابان مانند يت آمد و خيجاد کرده بود که حجم جمعيا يک گلوگاهين هم يا گرفتند که اابان ريمتر عرض خ 3خودرو هم هرکدام به عرض 

 ف شده بود که موجب شد تا آمار جان باختگان باال رود.يق

م يو ن 8م، ساعت يدر ورود آمبوالنس ها را داشت ير جديدگان اشاره کرد و گفت: تأخيبه حادثه د يگر مشکالت موجود در امدادرسانيبه د يو
گر يدادند د ين اجازه نميات امدادشان را شروع کنند همچنينها توانستند عمليظهر ا 12ساعت  يصبح حادثه اتفاق افتاد ول 9ک ربع به يتا 

 به زائران استفاده کنند. يامدادرسان يکشورها از امکانات شان برا

 رون کردند.ياعالم کردند و همه را از آنجا ب يقه را نظامت منطيها موقع يبعد از ظهر روز حادثه سعود 5ادامه داد: البته ساعت  يو

ر ما سوق العرب و جوهره ير ما نبود، مسيمس 204ابان يگفت: اصال خ 204ابان يو امداد گمشدگان در خ يدر خصوص نبودن عوامل امداد يو
ستگاه هالل احمر يا 4ر يهم در هر مس يزشکئت پيم . هيامدادگر با لباس و کاله داشت يروين 45ر سوق العرب و جوهره يبود. ما در مس

نفر  80ق مشاة که محل برگشت زائران ما بود،ين طريدر سوق العرب ، جوهره و همچن يعنيم يامداد گر داشت 35داشت. در برگشت هم 
 ر رفت و برگشت زائران مستقر شده بودند. يامدادگر در مس

مردم  يز شروع به آب پرتاب کردن براين يو مراکش يالجزائر ين حادثه زائران چادرهااز حادثه اشاره کرد و گفت: در زما يگريبه بخش د يو
 از زائران شد. ياريدن بسيگرفتن آب موجب صدمه د يها برا ييقايگر کشورها از جمله آفرين تجمع زائران ديکردند و هم

ر شده بود يبا چمدان بزرگ وارد مس ييقاين زائر آفريورند همچنايلچر بيگر کشورها وير اجازه داده بودند زائران ديافزود: متاسفانه در مس يو
 افزود. ير مين مسيز بر مشکالت اينها نيکه ا

از  يليم که متأسفانه باعث شد که خيهوا را داشت يباال يان کرد: در روز حادثه گرمايط روز حادثه بيف شرايس سازمان حج در توصيرئ
 جان دهند.  يستاده با تشنگيستاده باشند و در حالت ايک ساعت در آن گرما ايزان ما حدود يعز

ا يژن احيدستگاه اکس 50د يمارستان منا حداکثر شايب  اء وجود نداشت وياح يبرا يبه زائران امکانات کاف يافزود: در خصوص امدادرسان يو
ژن يداشتند و دستگاه اکس يو خفگ يتشنگنفس و  ينها مشکل تنگين مانده بود و همه ايزم يهزار مجروح رو 6که حدود  يداشت در حال
 شدند. يزان دچار خفگياز عز يلين بحران وجود نداشت ، خيا يبرا يکه آمادگ يياء کند و از آنجاينها را احيالزم بود که ا

نس ها دارند دادند که آمبوال يمه شب هنوز همکاران ما گزارش ميک نين وجود داشت، ساعت يت انتقال مجروحيريدر مد يافزود: آشفتگ يو
 ازدهم آماده کنند.يروز  يرم ير را برايکردند که مس يکنند و تالش م يتردد م

 يدرجه بود ، جابجا کردند . زمان 4آن  يکه دما يينرهاياز زائران را با کانت يارياجساد اشاره کرد و گفت: بس يار بد نگهداريط بسيبه شرا يو
م ، يوزارت امور خارجه به سردخانه رفت يمعاون محترم کنسول يقشقاو يم بهداشت و آقار محتريوز يدکتر هاشم يکه بهمراه جناب آقا

شده و  ين اجساد متالشيهم گذاشته بودند و ا يجسد را رو 250ها  يليتر يه کرده بودند در برخيرا تخل يليتر 4 يليتر 24م از آن يديد
 ت داده بود. ير وضعييتغ
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شتر از دو يم و تحمل بيهم زده بود يگفتند ما سه عدد ماسک رو يدوستان م يح داد: بعضيو توضط سردخانه ها اشاره کرد يبه شرا يو
ک جنازه يد تا يساعته بگرد 24د و با تمام وجود و با همه تعهد يان اجساد برويم حاال چه برسد که در ميط را نداشتيساعت ماندن در آن مح

 د.يدا کنيرا پ

م هزاران نفر از يرفت يکه به سردخانه ها م يدر سردخانه ها وجود نداشت زمان ييپاسخگو يبرا يجع مشخصکار مر يح داد : در ابتدايتوض يو
دا يتور زائرش را پيعکس و مان يخواست از رو يآمد و م يم که خود شخص زائر ميديد يآمدند و م يمختلف م يزائران درمانده از کشورها

 کند.

 7ه وقوع حادثه، در منا ستاد بحران با يه انجام شد در همان ساعات اوليفق ينده محترم وليا نماکه ب يبا هماهنگ س سازمان حج گفت: يرئ
ات شده و کار را يزان وارد صحنه عمليل شد و عزيس سازمان حج تشکيت رئيفه و ساختار و احکام مشخص با مسئوليو شرح وظ يته فرعيکم
 ت کردند.يريمد

که در عربستان بلند  ييرسا يشان فرمودند تنها صداياشاره کرد و گفت: ا ين حج با مقام معظم رهبرر مسئواليدار اخيس سازمان حج به ديرئ
د ؟ در يل گرفتيدند شما چگونه اجسادتان را تحويپرس يکشورها در عربستان از ما م يافزود: برخ يو ران بود. يا ياسالم يجمهور يشد، صدا

 نند.يکردند که بتوانند سردخانه را بب ياس مآمدند و التم يزائران م يسعود يسردخانه ها

م يکن يح و شفاف بود و خدا را شکر ميصح يما اطالع رسان يت هايان کرد: اولويفاجعه منا اشاره و ب يس سازمان حج به روند اطالع رسانيرئ
ن نوع اطالع يره کردند و فرمودند ابرجسته به آن اشا يها يژگياز و يکيبود که آقا به عنوان  ين شفاف صحبت کردن از جمله مسائليهم

 جاد نشود.ين فاجعه منا ايا يرو يه ايد تا حاشيرا ادامه ده يرسان

ده بود که با حضور يب ديآس يکاروان ها يه انجام شد، حضور در تماميفق ينده محترم وليکه با مشورت نما يگريادامه داد : اقدامات د يو
 م.يکرد يم ييدگان دلجويبت ديبود و از بازماندگان و مص يط سختيم که شرايرفت يده ميداغد يدار کاروان هايدوستان به د

 يکارها ين حادثه، مجموعه مرکز پزشکيان کرد: در خصوص مجروحين فاجعه منا بيت مجروحيوضع يريگيس سازمان حج در خصوص پيرئ
م و يمارستان ها نداشتيدر ب يگر مجروحيمدت دو هفته، دکه در  يت کردند بگونه ايريمجروح را مد 400روز  5انجام دادند و ظرف  يبزرگ

م که به برکت يکن يم که با قدرت اعالم ميبود يد تنها کشوريران انتقال داده شدند و شايشتر داشتند به ايب ياز به بستريکه ن يمجروحان
 م.يت کنيريمد يم مسائل را بخوبيپرتالش و مخلص توانست يانسان يه هاين سرمايهم

ئت يکه ه ير بهداشت به عربستان اشاره داشت و گفت: زمانيوز يدکتر هاشم يدولت به سرپرست ياز سو يئتيازمان حج به سفر هس سيرئ
انتقال  يفاجعه و برا يريگيپ يبرا يک نقشه راهيل و يزان تشکين عزيها با حضور ا ين با سعوديار سنگيبه عربستان آمد، دو جلسه بس يرانيا
 ف شد.ين تعرين و مجروحيت مفقودين وضعييکرها و تعيپ

ران يبه ا يسعود يکارگو يمايم، مصوب شد اجساد با هواپيها داشت ير بهداشت با سعوديکه با حضور وز يان کرد: بعد از جلسه ايب يو
انتقال جان  ياکه بر يبرداشته شده است در حال يرانيجان باختگان ا يکرهايانتقال پ يبرا يفات قانونين تمام تشريمنتقل شوند همچن

دگان منا اشاره يمقتدارانه رهبر معظم انقالب در خصوص حادثه د يريبه موضع گ يو مجوز گرفته شود. يدستگاه سعود 6د از يباختگان با
 دند.ت کريحما يرانيشهروند ا 400ش از يخودشان از حقوق ب يبايانات کوبنده و زيرهبر معظم انقالب با ب يخين سخنان تاريکرد و گفت: در ا
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ها،  يل شد که از طرف سعوديدرعربستان تشک يته مشترکيک کميتًا يدگان منا گفت: نهايت حادثه ديوضع يريگيدر خصوص ادامه پ يو
ته در شهر مکه تا االن سه ين کميته شدند که ايران در جده مسئول کميا ياسالم يران سرکنسول جمهورير بهداشت و از طرف ايقائم مقام وز
 اده است.ل ديجلسه تشک

را هم بدنبال دارد و  يعاتي، شاينين چنياست ، فاجعه بزرگ ا يعيشود که البته طب يهم داخل کشور م ييافزود: متأسفانه قضاوت ها يو
ت يريان دادند و فرمودند علت سوء مدين مسائل را پايکه داشتند همه ا يشاتير با فرمايدار اخيدر د يها هم وجود دارد البته رهبر يگمانه زن

ارت و ستاد يو سازمان حج و ز يکه بعثه مقام معظم رهبر يثار بزرگيو ا يشاتشان به کار انقالبيشان در فرمايًا ايبوده است و ثان يدولت سعود
ران و ياان کرد: بعد از بازگشت به يدر ادامه ب يو ن موضوع فصل الخطاب شدند.يان دادند و در ايعات پايحج انجام دادند، اشاره کردند و به شا

 از فاجعه ارائه شد. يم و در آنجا گزارشيت مجلس رفتيون امنيسيبه کم يدار با رهبريپس از د

ک يدهم که  يح کرد: بنده شهادت ميرفتند، تصر يد ميصبح کاروان ها با 10ند ساعت يگو يم ينکه بعضيس سازمان حج با اشاره به ايرئ
بوده که کاروان ها اول  يشگيه همين توصيما نوشته نشده و ا يها برا ياز طرف سعودن خصوص يدر ا يک کلمه ايک ابالغ و يبرگ کاغذ، 

ها بوده که راه را بستند و زائر ما  يت سعوديريد شد اما سوء مدين موارد در جلسات تأکياد است که البته ايت زائران زيصبح نروند چون جمع
د در ين فاجعه بايس سازمان حج ادامه داد: آقا فرمودند ايرئ م.يتلخ و غمبار بود آن فاجعه  متأسفانه شاهد ينها اعتماد کرد وليس ايبه پل

 م. يکن يآن را دنبال م يزنده نگه داشته شود که انشاءاهلل راهکارها ين الملليمجامع ب

مستقر  ياطالع رسان تهيته همچنان مستقر باشند، کميکم 7بعثه مصوب شد که آن  يزيبرنامه ر يس سازمان حج گفت: در جلسات شورايرئ
ته يکنند، از کم يو زائران گفتگو م  ون کاروانهايرکاروان ها و روحانيمد  در استان ها مستقر هستند و با يته مستند سازيزان کميهست، عز

 ر و فعال هستند.يگيز هنوز پين يته حقوقيته بهداشت و درمان و کميتفحص در عربستان حضور دارند و کم

دار با خانواده ها را در استان ها داشته يم ديکن يم يو تفقد از آنان ادامه دارد و سع ييده و دلجويداغد يزدن به خانواده ها ادامه داد : سر يو
 م.يباش

م که يم و خواستير ارشاد داشتيبا وز يارت تماس و مکاتبه ايه در امور حج و زيفق ينده وليبا نما يان گفت: بر اساس هماهنگيدر پا يو
ن يگر مسائل ايو د يل شود تا در همه مسائل از جمله مسائل حقوقيفاجعه منا با دستورالعمل مشخص تشک يريگيپ يحج برا يلعا يشورا

 م./يها را ادامه ده يريگيفاجعه تلخ، پ
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 مراسم بزرگداشت چهلمين روزعروج حجاج فاجعه منا
 
 

  20:57 1394آبان  09خ يتار

 

باختگان فاجعه منا درتهران و سايراستان هاي كشور از سوي حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج  مراسم بزرگداشت چهلمين روزعروج جان
 .و زيارت و سازمان حج و زيارت برگزار خواهد شد

ارت ارت ، دراطالعيه مشترك حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت و سازمان حج و زييبه گزارش پايگاه اطالع رساني سازمان حج و ز
كه امروز منتشر شد ، آمده است اين مراسم درتهران روزسه شنبه آينده برابر با بيستم محرم الحرام درمسجد مدرسه عالي شهيد مطهري 

 :برگزارمي شود. متن اطالعيه به اين شرح است

 
 ((هاي سپيدچهلمين روز عروج الله))

 
 وت فقد وقع اجره علي اهللو من يخرج من بيته مهاجرا الي اهلل و رسوله ثم يدركه الم

 
چهلمين روزعروج ملكوتي جمعي از حجاج بيت اهلل الحرام كه مظلومانه در حال انجام مناسك حّج به لقاء اهلل شتافتند را به ساحت مقّدس 

داغديده تسليت هاي محترم اروحنا فداه ( ، مقام معّظم رهبري ، مسلمانان جهان وبه همه بازماندگان وخانواده ) حضرت صاحب الزمان
 .گوييممي

 
در  16تا  14:30از ساعت  94آبان  12شنبه به همين مناسبت مراسم بزرگداشت چهلمين روز درگذشت اين مؤمنان مهاجر الي اهلل روز سه

 .شودهاي داغدار برگزار ميمسجد مدرسه عالي شهيد مطهري واقع در ميدان بهارستان با حضور خانواده

 
 .هاي محترم اين عزيزان گردندشود دراين مراسم شركت نمايند وموجب تسالي خاطر خانوادهلت وشهيد پروردعوت ميازعموم مردم با فضي

 
فقيه در امور حّج و زيارت و سازمان حّج و زيارت برگزار نمايندگي ولي هاي كشور از سوي حوزههمزمان با اين مراسم ، مراسمي در ساير استان

 .شودمي

 
 سازمان حج و زيارت ولي فقيه در امورحّج وزيارت و حوزه نمايندگي
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 آبان 10 روز اخبار

 1394 ماه
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 س سازمان حج به عربستانيسفر رئ

 فاجعه منا يرانيد از جان باختگان ايکر جديافتن سه پي

 

 

  04:48 1394آبان  10خ يدر تار

 

ن يدفن شده در مکه و همچن يرانيت جان باختگان ايوضع يريگيب الوقوعش به عربستان بمنظور پيارت از سفر قريس سازمان حج و زيرئ
ن حساب در يدا شده که با ايفاجعه پ يرانيد از جان باختگان ايکر جديگذشته سه پ يروزها يفاجعه منا خبر داد و گفت: ط يرانين ايمفقود

 ست. يدر دست ن يفاجعه منا اطالع يرانين ايتن از مفقود 33ت يمجموع از وضع

فاجعه منا  يرانين ايت مفقودين وضعيدر خصوص آخر يد اوحديارت، مهندس سعيسازمان حج و ز يگاه اطالع رسانيبه گزارش خبرنگار پا
ن يالزم به خانواده ا ين خصوص اطالع رسانيشده که در ا ييفاجعه منا شناسا يرانيد از جان باختگان ايکر جديپ 3گذشته  يروزها يگفت: ط

 رد.يصورت پذ يهن اسالمين جان باختگان به ميمطهر ا يکرهايانتقال پ يفات قانونينده تشريآ يروزها يم طيدواريزان صورت گرفته و اميعز
از آنها در دست  يکه اطالع يرانيازائر  33ران و عربستان در درجه اول موضوع يته مشترک اين هفته در جلسه کميافزود: روز دوشنبه ا يو
ارت و ياست که بدون مجوز سازمان حج و ز يرانيزائران ا يکرهايدر خصوص پ يريم گيست در دستور کار خواهد بود و بحث دوم ما تصمين

 يکه با پزشک يگن مدت با هماهنيارت اظهار داشت: در طول ايس سازمان حج و زيرئ در عربستان به خاک سپرده شده اند. ياسالم يجمهور
حادثه منا انجام شده است که  يدفن شده و مفقود يرانيک همه زائران اياز بستگان درجه  DNAافت يکشور انجام گرفته است، کار در يقانون

 م برد.يها را با خود همراه خواه DNAن يل ايم داشت، فايکشنبه به عزبستان خواهيکه روز  يدر سفر

 ياز سو يقانون يم پزشکيت يمت به عربستان گفت: دعوت نامه برايعز يکشورمان برا يقانون يم پزشکيت ياعضا يزايدر خصوص صدور و يو
عربستان در  يرفت که کنسولگر ين کشور در تهران است که انتظار آن ميا يار کنسولگريوزارت بهداشت عربستان ارسال شده که در اخت

فاجعه  يرانين ايجان باختگان دفن شده و مفقود يارت و خانواده هايق سازمان حج و زن انتظار به حين خصوص مساعدت کند و ايتهران در ا
م و با کمک به وزارت ين تيکنند تا با حضور ا ين سفر همراهيم صادر شود و ما را در اين تيا يزايکرد که تا روز شنبه و يم يمنا را عمل

ان يارت با بيس سازمان حج و زيرئ ع گردد.يدفن شده و مفقود حادثه منا تسر يرانيت زائران اين وضعييو تع يدگيبهداشت عربستان بحث رس
ران و عربستان يته مشترک ايبه عربستان خواهد داشت ، گفت: با حضور در عربستان در جلسه کم يسفر 94آبان ماه  10کشنبه ينکه روز يا

ته مشترک از ين کمينکه در ايان ايبا ب ياوحد خواهم کرد.گردد، شرکت  يل ميروز دوشنبه در وزارت بهداشت عربستان تشک 11که ساعت 
ن امور يا يريگيت پيران در جده که مسئوليا ياسالم يران سرکنسول جمهورير بهداشت آن کشور و از طرف ايها قائم مقام وز يطرف سعود

بستگان  DNAبا توجه به موجود بودن اطالعات ن جلسه يدر ا  ته را بر عهده خواهند داشت، عنوان کرد:ين کميت ايرا به عهده دارد، مسئول
 يج شفافيم به نتايم بتوانيدواريست، امياز آنها در دست ن يکه اطالع ين زائرانيمدفون در عربستان و همچن يرانيک جان باختگان ايدرجه 
 م.يابيدست 



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   685

 

 ارت خبر داد؛يس سازمان حج و زيرئ

رهبرانقالب در خصوص ات يتحقق منو ياست هاين راهکارها و سييته تبيکم
 ل جلسه داديفاجعه منا تشک
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ات رهبرانقالب در خصوص فاجعه منا يتحقق منو ياست هاين راهکارها و سييته تبين جلسه کمياول يارت از برگزاريس سازمان حج و زيرئ
 خبر داد.

ن راهکارها و ييته تبين جلسه کمياول يدر خصوص برگزار يد اوحديمهندس سعارت، يسازمان حج و ز يگاه اطالع رسانيبه گزارش خبرنگار پا
شان بر دو ير مسئوالن حج با رهبر معظم انقالب ايدار اخيدر خصوص فاجعه منا گفت: در د يات مقام معظم رهبريتحقق منو ياست هايس

ن زنده يست و همچنياز آنها در دست ن يکه اطالع يدگان شامل جان باختگان، مجروحان و زائرانيب ديآس يامور حقوق يريگيموضوع پ
 د فرمودند.ين فاجعه تلخ تأکينگاهداشتن ا

ن يدر ا يم که کارگروهيمجلس داشت ييو قضا يون حقوقيسيدر کم يافزود: روز چهارشنبه هفته گذشته در خصوص فاجعه منا جلسه ا يو
کشور  يگر بخش هايارت و ديسازمان حج و ز يت هاياست، البته ظرف ل شدهيوزارت امور خارجه تشک يت معاونت کنسوليخصوص با مسئول

ل يبا حضور صاحبنظران تشک ين موضوع هم در بعثه مقام معظم رهبريا ين کارگروه کارشناسيار خواهد بود همچنين حوزه در اختيز در اين
ق ياز طر يا حتيق محاکم عربستان و يو چه از طر ين الملليق بين فاجعه را چه از طريا يحقوق يريگيپ يم راهکارهايشده است تا بتوان

دار بامسئوالن يدر د ينکه رهبر معظم انقالب اسالميس سازمان حج با اشاره به ايرئ م.يدنبال کن ين و بصورت جدييمحافل داخل کشور تب
دند و الزم يب دين فاجعه تلخ آسير جهان دراکشو 26ش از يان کرد: زائران بيد داشتند، بيحج بر زنده نگاه داشتن فاجعه تلخ و غمبار منا تأک

 ش از هفت هزار نفر جان باختند، فراموش نشود.ين فاجعه که در آن بيرد تا ايا شکل گيدر دن يک کار کارشناسياست 

در  يبرات مقام معظم رهيتحقق منو ياست ها و راهبرد ها براين راهکارها ، سييته تبين جلسه کميگفت: روز گذشته اول يمهندس اوحد
 يب مذاهب اسالميتقر يو مجمع جهان ياز وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم يندگانيخصوص فاجعه تلخ منا با حضور نما

 يواحد يک صدايل شود و ين امر تشکيا يريگيپ يبرا يرخانه متمرکزيمات اتخاذ شده، دبيم با تصميدواريل شد که اميدر سازمان حج تشک
 خصوص بگوش برسد.ن يدر ا

حقوق بشر و  يعال يايساريحقوق بشر و کم ياز جمله شورا يمختلف يها يتين باره اضافه کرد: ظرفيارت در ايس سازمان حج و زيرئ
ن خانواده ها و يفا کنند همچنين خصوص نقش الزم را ايتوانند درا يمردم نهاد در جهان وجود دارد که م يها و سازمان هات  NGOن يهمچن

 ن فاجعه تلخ داشته باشند.يدر زنده نگاه داشتن ا يتوانند نقش جد يز ميان فاجعه منا نيتگان قربانبس
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در  يگر شاهد دگرگونينده ديم و در آيشو ين اتفاقات تلخين است که مانع تکرار چنين فاجعه تلخ ايهدف ما از زنده نگاه داشتن ا  افزود: يو
م و يين نماييرا تب يکارآمد يم و راهکارهايم نباشيعربستان در حج هست يها يزيت ها و برنامه ريرياز مد يکه امروز در بعض يسنت يروشها

ع در حج و ينگونه فجايم تا از تکرار ايمان را به عنوان مشورت به کشور عربستان ارائه دهيها يا جمع بنديدن يو مشارکت کشورها يبا همکار
ات رهبرانقالب در خصوص فاجعه منا روز گذشته با يتحقق منو ياست هاين راهکارها و سييبته تين جلسه کمياول شود. يريعمره جلوگ يحت

 ل شد.يارت تشکيو سازمان حج و ز ين بعثه مقام معظم رهبريحضور مسئول

رهبرانقالب  اتيتحقق منو ياست هاين راهکارها و سييته تبيروز کميارت در جلسه ديسازمان حج و ز يگاه اطالع رسانيبه گزارش خبرنگار پا
ان داشت: در ياشاره کرد و ب ياسالم يمجلس شورا يت مليون امنيسيس سازمان حج به حضور مسئوالن حج در کميدر خصوص فاجعه منا رئ

ت همه يظرف يتوان به بررس يد که از جمله آنها ميب رسيفاجعه منا به تصو يريگيدر خصوص پ يمصوبات يت مليون امنيسيجلسه با کم
 ياز تالش ها  نيس سازمان حج همچنيرئ ات رهبر معظم انقالب اشاره کرد.ينار در جهت تحقق منويسم يمرتبط و برگزار يدستگاه ها
 يموجود در شبکه ها يت هايد از ظرفين حادثه بايزنده نگهداشتن ا ياد کرد و گفت: براين فاجعه تلخ يا يريگيکشور در پ يپلماسيدستگاه د

 ها بهره جست. NGOمردم نهاد و  يسازمان ها و ياجتماع يو شبکه ها يمجاز

د کرد و گفت: يشات رهبر معظم انقالب تأکيعمل به فرما يبرا ين راهکارييدار بر تعين ديز در ايارت نيمعاون سازمان حج و ز يد محمديحم
حقوق  يمان را به گوش نهادهاخود يم صدايتوان يان ميقربان يمتشکل از خانواده ها ينيها و کمپ NGO  ،يحقوق بشر يبا کمک نهادها

ک از يندگان هر يبرگزار شد، نما ين الملل بعثه مقام معظم رهبريمعاون ب يباقر يدار که با حضور دکتر علين ديدر ا م.يا برسانيدن يبشر
 فاجعه منا را ارائه کردند. يريگيدستگاه ها اقدامات صورت گرفته در خصوص پ

نده محترم يکه با نما يفاجعه با مذاکرات يحقوق يريگيان کرد: در خصوص پين جلسه بيا يجمع بنددر  يدار مهندس اوحدين ديان ايدر پا
فه و يل خواهد شد و با توجه به وظيتشک ين خصوص در بعثه مقام معظم رهبريدر ا يم، کارگروهيارت داشتيه در امور حج و زيفق يول

وزارت خارجه  يدر خدمت معاونت کنسول يکارشناس يت هايظرف يع ، تمامن موضويا يکشور به عنوان متول يپلماسيت دستگاه ديمأمور
 يحقوق يريگيز در حوزه پين ييت هايمجلس اشاره کرد و گفت: ظرف ييو قضا يون حقوقيسين حج در کميبه حضور مسئول يو خواهد بود.
استان کشور کار مصاحبه با  28ح داد: در يتوضفاجعه در سازمان حج  يدر خصوص روند مستند ساز يو ون وجود دارد.يسين کميفاجعه درا

 ده است.يکاروان ها به اتمام رس

موجود دردستگاه  يت هايد از همه ظرفين راستا بايد کرد و گفت: در ايحادثه منا تأک يريگيدر پ يز از پراکنده کاريس سازمان حج بر پرهيرئ
صورت گرفته،  يها يريگيواحد و متمرکز فاجعه و پ يروند اطالع رسان يساماندهن در سخنانش بر لزوم يهمچن يو م.يريمرتبط بهره بگ يها
 3 يکرهايرا پيافته و اخيبه کشور انتقال  يرانيزائر ا 400کر يفاجعه منا تاکنون پ يرانيان ذکر است از مجموع جان باختگان ايشا د کرد.يتأک

 شده است. يياسافاجعه منا شن يرانيا يزائر مفقود 36از مجموع  يرانيزائر ا

فاجعه منا  يرانين و دفن شدگان ايت مفقوديوضع يريگيز در ادامه روند پيارت کشورمان نيس سازمان حج و زيرئ يد اوحديسع
ن منظور يفردا )دوشنبه( بد 11ران و عربستان که ساعت يته مشترک اين جلسه کميشود تا در چهارم يکشنبه( عازم عربستان ميامروز)

 د.يشرکت نماگردد، يل ميتشک
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 س سازمان حج به عربستانيسفر رئ

 فاجعه منا يرانيد از جان باختگان ايکر جديافتن سه پي
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ن يدفن شده در مکه و همچن يرانيت جان باختگان ايوضع يريگيب الوقوعش به عربستان بمنظور پيارت از سفر قريس سازمان حج و زيرئ

ن حساب در يدا شده که با ايفاجعه پ يرانيد از جان باختگان ايکر جديگذشته سه پ يروزها يفاجعه منا خبر داد و گفت: ط يرانين ايمفقود
 ست. يدر دست ن يفاجعه منا اطالع يرانين ايتن از مفقود 33ت يمجموع از وضع

فاجعه منا  يرانين ايت مفقودين وضعيدر خصوص آخر يد اوحديارت، مهندس سعيسازمان حج و ز يگاه اطالع رسانيبه گزارش خبرنگار پا
ن يالزم به خانواده ا ين خصوص اطالع رسانياشده که در  ييفاجعه منا شناسا يرانيد از جان باختگان ايکر جديپ 3گذشته  يروزها يگفت: ط

 رد.يصورت پذ يهن اسالمين جان باختگان به ميمطهر ا يکرهايانتقال پ يفات قانونينده تشريآ يروزها يم طيدواريزان صورت گرفته و اميعز

از آنها در دست  يکه اطالع يرانيا زائر 33ران و عربستان در درجه اول موضوع يته مشترک اين هفته در جلسه کميافزود: روز دوشنبه ا يو
ارت و ياست که بدون مجوز سازمان حج و ز يرانيزائران ا يکرهايدر خصوص پ يريم گيست در دستور کار خواهد بود و بحث دوم ما تصمين

 يکه با پزشک ينگن مدت با هماهيارت اظهار داشت: در طول ايس سازمان حج و زيرئ در عربستان به خاک سپرده شده اند. ياسالم يجمهور
حادثه منا انجام شده است که  يدفن شده و مفقود يرانيک همه زائران اياز بستگان درجه  DNAافت يکشور انجام گرفته است، کار در يقانون

 م برد.يها را با خود همراه خواه DNAن يل ايم داشت، فايکشنبه به عزبستان خواهيکه روز  يدر سفر

 ياز سو يقانون يم پزشکيت يمت به عربستان گفت: دعوت نامه برايعز يکشورمان برا يقانون يم پزشکيت ياعضا يزايدر خصوص صدور و يو
عربستان در  يرفت که کنسولگر ين کشور در تهران است که انتظار آن ميا يار کنسولگريوزارت بهداشت عربستان ارسال شده که در اخت

فاجعه  يرانين ايجان باختگان دفن شده و مفقود يارت و خانواده هايحق سازمان حج و زن انتظار به ين خصوص مساعدت کند و ايتهران در ا
م و با کمک به وزارت ين تيکنند تا با حضور ا ين سفر همراهيم صادر شود و ما را در اين تيا يزايکرد که تا روز شنبه و يم يمنا را عمل

 ع گردد.يدفن شده و مفقود حادثه منا تسر يرانيت زائران اين وضعييو تع يدگيبهداشت عربستان بحث رس

به عربستان خواهد داشت ، گفت: با حضور در عربستان در جلسه  يسفر 94آبان ماه  10کشنبه ينکه روز يان ايارت با بيس سازمان حج و زيرئ
ان يبا ب ياوحد خواهم کرد. گردد، شرکت يل ميروز دوشنبه در وزارت بهداشت عربستان تشک 11ران و عربستان که ساعت يته مشترک ايکم

ران در جده يا ياسالم يران سرکنسول جمهورير بهداشت آن کشور و از طرف ايها قائم مقام وز يته مشترک از طرف سعودين کمينکه در ايا
ن جلسه با توجه به موجود يدر ا  ته را بر عهده خواهند داشت، عنوان کرد:ين کميت اين امور را به عهده دارد، مسئوليا يريگيت پيکه مسئول

ست، ياز آنها در دست ن يکه اطالع ين زائرانيمدفون در عربستان و همچن يرانيک جان باختگان ايبستگان درجه  DNAبودن اطالعات 
 م.يابيدست  يج شفافيم به نتايم بتوانيدواريام
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 آبان 12 روز اخبار

 1394 ماه
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 ادثه منا ؛ان حيقربان ين روز عروج ملکوتيدر چهلم

 افتيمکه حضور  يس سازمان حج بر مزار جان باختگان مظلوم فاجعه منا در مقبره الشهدايرئ
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بر مزار جان باختگان  يرانياز مسئوالن ا يارت و جمعيس سازمان حج و زيان حادثه منا ؛ رئيقربان ين روز عروج ملکوتيصبح امروز در چهلم
 داشتند. يزان را گرامين عزياد ايافته و يمکه مکرمه حضور  يفاجعه منا در مقبره الشهدامظلوم 

ت يوضع يريگيارت که بمنظور پيس سازمان حج و زيرئ يد اوحديارت؛ مهندس سعيسازمان حج و ز يگاه اطالع رسانيبه گزارش خبرنگار پا
جان  ين روز عروج ملکوتيآبان ماه ( مصادف با چهلم 12صبح امروز ) سه شنبه فاجعه غمبار منا به عربستان سفر کرده،  يرانيدگان ايب ديآس

ران در جده و يا ياسالم يجمهور ين سرکنسولگريبهمراه مسئول باختگان فاجعه منا که در لباس احرام مظلومانه به لقاء اهلل شتافتند، 
از ملت داغدار  يندگيافته و به نمايمکه مکرمه حضور  يارت در عربستان در محل مقبره الشهدايسازمان حج و ز يندگين دفتر نمايمسئول

 داشتند. يزان را گراميزن عياد اين فاجعه تلخ و غمبار فاتحه خوانده و يا يرانيبر مزار جان باختگان ا ران يا

ن يک گفتند، با حضور مسئوليد منا که مظلومانه در لباس احرام دعوت حق را لبيسپ يالله ها يشود مراسم چهلم عروج آسمان يادآور مي
واقع  يمطهرد يشه يامروز)سه شنبه( در محل مسجد مدرسه عال 16تا  14:30ت اهلل الحرام ساعت يران و زائران بيف ايکشور و آحاد ملت شر

داشت جان باختگان فاجعه دردناک منا همزمان در سراسر کشور ين و گرامين مراسم اربعيگردد همچن يدان بهارستان تهران برگزار ميدر م
 ز برگزار خواهد شد.ين

  



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   690

 

 ان دفن شدگانيدر م يرانيگر از زائران ايتن د 5 ييارت : شناسايحج و ز
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 يرانيگر از زائران ايتن د 5 ييدگان فاجعه منا به عربستان سفر کرده، از شناسايب ديت آسين وضعييارت که بمنظور تعيمان حج و زس سازيرئ
 خبر داد.

دگان فاجعه تلخ منا يب ديت آسيوضع يريگيکه بمنظور پ يد اوحديارت، مهندس سعيسازمان حج و ز يگاه اطالع رسانيبه گزارش خبرنگار پا
بستگان  DNAران و عربستان گفت: با توجه به آماده شدن اطالعات يته مشترک ايروز کميبه عربستان سفر کرده است، در خصوص نشست د

از  يت تعداديعربستان وجود دارد انجام گرفت تا وضع يقانون يار پزشکيکه در اخت يشات با اطالعاتين آزمايق ايات تطبيملدرجه اول زائران، ع
 ست، معلوم گردد.ياز آنها در دست ن يکه اطالعات يزانيعز

از آنها  يکه اطالع ياز زائران يت تعداديوضع يشات مشخص گردد و اگر بهر علتيق آزماين تطبيجه ايک هفته نتيافزود: قرار شد ظرف  يو
 اقدام گردد. DNAشات يزان به عربستان بمنظور انجام مجدد آزماين عزيست، مشخص نشد ، در خصوص اعزام بستگان درجه اول ايدردست ن

سردخانه مکه کر وارد يپ 115نکه هفته گذشته يل ايداشتند بدل يروز پرکار يرانيم تفحص ايس سازمان حج اظهار داشت: روز گذشته تيرئ
ج يبا نتا DNAشات يم با آزمايدوارينبود که ام ييقابل شناسا چهره ها  يکيزير کامل فييکر بعلت تغيپ 68ن تعداد يمکرمه شده بود که از ا

 ن اجساد نکند.ياقدام به دفن ا DNAق يجه تطبين نتييم و عربستان هم متعهد شده که تا زمان تعيمورد نظر برس

ن بر يقرار گرفت و همچن يرانيار مجموعه تفحص ايو در اختيکه از آرش يريتصاو يبرخ ييق شناسايوز گذشته از طراعالم کرد: ر ياوحد
 يکرهايان جان باختگان هستند که پيفاجعه منا در م يرانين ايگر از مفقودينفر د 5اساس اثر انگشت دفن شدگان مشخص شد که تعداد 

 ياسالم يجمهور يارت و کنسولگريار سازمان حج و زيه است که البته مستندات کامل در اختز در عربستان دفن شديزان نين عزيمطهر ا
 ن جان باختگان اطالع داده شده است.يمحترم ا يران در جده قرار گرفت و به خانواده هايا

نفر  5ت ينها در دست نبود وضعاز آ يکه اطالع يرانيزائر ا 33ن لحظه از مجموع يارت در خاتمه عنوان کرد: تا ايس سازمان حج و زيرئ
م به يبتوان DNAق اطالعات يم با تطبيدواريست و اميدر دست ن ين فاجعه تلخ اطالعيا يرانيتن از مفقودان ا 28مشخص شده و هنوز از 

 م.يابيج مورد نظر دست ينتا



            ومدفصل 
منا حادثه گسترده ابعاد بررسی  

 

 

 اخبار خبرگزاری حج و زیارت   691

 

 جان باختگان منا برگزار شد ين روز عروج ملکوتيمراسم چهلم

 
 22:18 1394آبان  12خ يتار

 .تهران برگزار شد يد مطهريشه يجان باختگان فاجعه منا در مسجد مدرسه عال يمراسم چهلم عروج آسمان

 

 يباختگاناد جانيداشت يماه( با گرامآبان 12شنبه ِن فاجعه منا بعدازظهر امروز )سهيارت ، اربعيسازمان حج و ز يگاه اطالع رسانيبه گزارش پا
 يرانيه و سرپرست حجاج ايفق ينده وليعسکر نما ين قاضيک گفتند و با حضور حجت االشالم و المسلميدعوت حق را لب ين وحيکه در سرزم

د يداغدار فاجعه منا و زائران حج امسال در مدرسه شه يهااز خانواده يارت و جمعيو سازمان حج و ز ين بعثه مقام معظم رهبريو مسئول
 .برگزار شد يمطهر

، معاون ارتباطات ياالسالم قمامام جمعه موقت تهران، حجت يکاشان ياهلل امامتيدر فاجعه منا آ يرانيا ن روز درگذشت زائرانيدر چهلم
 يمانيدرضا ارباب سلين حميس ستاد اقامه نماز ، حجت االسالم و المسلميرئ ي، حجت االسالم محسن قرائتيالملل دفتر مقام معظم رهبرنيب

ر يا دبين ين سبحانين حسي، حجت االسالم و المسلمياست جمهورينهاد ر يفراهنگ يمسئول شورا يد اکرمين حمي، حجت االسالم و المسلم
وت مراجع عظام و يندگان بياز نما يو جمع ير فراهنگ و ارشاد اسالميمعاون وز ين نوش آباديو حس ياسالم يسه مجلس شورايئت رئيه

 .ن فاجعه تلخ برگزار شديه و داغداران ايعلم يهاحوزه

 

 

ها جان باختند به به حج که در فاجعه منا دو تن از آن يکاروان نور اعزام ياز اعضا يکي، يزدپناهيمراسم ا ين گزارش در ابتداياساس ا بر
 .از قرآن پرداخت ياتيتالوت آ

 

 .باختگان فاجعه منا اجرا کردرا در سوگ جان ييسراهيپور مرثد رمضانيسپس حم

 .پرداخت يبه سخنران ياالسالم ماندگاراز قرآن را تالوت کرد و سپس حجت ياتيز آيان نيکاروان قار ياعضاگر از يد يکي، يادگاري يمرتض

 

شنهاد داد يدن به بازماندگان فاجعه منا، پيبخش يتسل ياز قرآن برا ياتيبا اشاره به آ يماندگار يمحمئ مهد  نيحجت االسالم و المسلم
 .داشته باشند يداريمفقودان دفاع مقدس د يهان فاجعه با خانوادهيبازماندگان ا

 

کار آورند و در  يارت درخواست کرد، جهان اسالم را پايمسوول مانند وزارت خارجه و سازمان حج و ز يهااو در ادامه سخنانش از دستگاه
 .جعه ساکت مانده استن فايان کرد: چرا جهان اسالم نسبت به ايمانده از فاجعه منا اشاره کرد و ب يادامه به ابهامات برجا

 

 20وجود دارد،  يارين است، اظهار کرد: چرا در آن کشور که مشکالت بسيون زائر در اربعيليم 20حدود  يرايپذ  نکه عراقيبا اشاره به ا يو
 .رخ داد يعينگونه فجايون زائر ايليم ميک و نيدر حج با حضور  يکنند وليم ييرايپذ يون را به راحتيليم

 

 .کرد: درست است که حج تمام شده، اما فاجعه منا تمام نشده است. همچنان که کربال تمام نشده است انيسپس ب يو
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 .ن مسئله طرح مسئله کنديدر جهان اسالم درباره ا يبه هر نحو يد هر کسيد کرد: حتما بايتأک يو

 

اشاره کرد و گفت: آدم  يروز انزجار از استکبار جهان آبان و 13در منا با  يرانين روز درگذشت زائران اين سخنران سپس به تداخل چهلميا
ن يدند. ايکا پرسينظرم را درباره حذف شعار مرگ بر آمر يين بکشند. در جايين روز را پايله ايتيخواهند فيها ميرد که بعضيگياش مخنده

 .کا را هم برداشتيمرگ بر آمرتوان يشود، پس مين ميم. اگر اياهلل را حذف کناالاز الاله يامثل آن است که تکه

 

ادامه داد: در واقع ُبعد سوم حادثه فاجعه   دگان فاجعه منا اشاره کرد ويب ديمقتدرانه رهبر معظم انقالب در خصوص آس يريبه موضع گ يو
 .است يزيمنا استکبارست

 يرانيزائران ا يريگيپ يارت کشورمان برايو زس سازمان حج يرئ يد اوحديبرگزار شد که سع يان مراسم چهلم جان باختگان منا در حاليشا
 .ست در عربستانت حضور داردياز آنها در دست ن يکه اطالع ين زائرانيدفن شده در عربستان و همچن

سازمان حج در  يندگيران در جده و مسئوالن دفتر نمايا ياسالم يجمهور يمسئوالن سرکنسولگر يصبح امروز با همراه يمهندس اوحد
  .داشت ين جان باختگان مظلوم را گرامياد ايافت و يفاجعه منا حضور  يرانيمزار جان باختگان ا عربستان بر
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 ارت خبر داد ؛يس سازمان حج و زيير

 گر از جان باختگان حادثه منايتن د3 ييشناسا

 شونديت مين هويين اجساد فردا تعيا

 

 

  22:36 1394آبان  12خ يتار

 

نفر کاهش  25ن افراد آمار مفقودان به يا ييتن از جان باختگان حادثه منا خبر داد و گفت:با شناسا3ييشناساارت از يس سازمان حج و زيير
 .ت خواهند شدين هوييموجود، تع يان ا يق ديافت که تا فردا از طري

بودن  يرانيعه منا خبر داد و گفت: اگر از مفقودان فاجينفر د 3 يياز شناسا  يد اوحديارت؛ سعيسازمان حج و ز يگاه اطالع رسانيبه گزارش پا
 زان مشخص شود. ين عزيت ايم تا هويموجود در تالش يها يان ا يد شده و با توجه به ديين اجساد تايا

 خواهد شد. يآنها اطالع رسان ين افراد، فردا مشخص و به خانواده هايا ياسام يبه گفته و

افت که با توجه به در دست داشتن ينفر کاهش  25تن آمار مفقودان به 3ن يا ييشناساح کرد: با يارت در خاتمه تصريس سازمان حج و زيير
 .ن افراد مشخص شوديت ايروز وضع 10م ظرف کمتر از يدواريآنها ام يخانواده ها يان ا يد
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 آبان 13 روز اخبار

 1394 ماه
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 ت اهلل الحرام انجام گرفت؛يزائران ب ين روز عروج آسمانيدر چهلم

 بر مزار جان باختگان فاجعه منا در مکه يرانيس سازمان حج و مسئوالن ايرئحضور 

 

 

  01:12 1394آبان  13خ يتار

 

ان يقربان يو خانواده ها يرانياز مسئوالن ا يارت و جمعيس سازمان حج و زيان حادثه منا ؛ رئيقربان ين روز عروج ملکوتيصبح امروز در چهلم
 داشتند. يزان را گرامين عزياد ايافته و يمکه مکرمه حضور  يه منا در مقبره الشهدابر مزار جان باختگان مظلوم فاجع

ت يوضع يريگيارت که بمنظور پيس سازمان حج و زيرئ يد اوحديارت؛ مهندس سعيسازمان حج و ز يگاه اطالع رسانيبه گزارش خبرنگار پا
جان  ين روز عروج ملکوتيآبان ماه ( مصادف با چهلم 12فاجعه غمبار منا به عربستان سفر کرده، صبح امروز ) سه شنبه  يرانيدگان ايب ديآس

ران در جده و يا ياسالم يجمهور ين سرکنسولگريبهمراه مسئول ه منا که در لباس احرام مظلومانه به لقاء اهلل شتافتند، باختگان فاجع
 يران و جمعين حجاج ايموسسه مطوف يس و اعضاير حج عربستان ، رئيارت در عربستان ، مشاور وزيسازمان حج و ز يندگين دفتر نمايمسئول

ن يا يرانيبر مزار جان باختگان ا ران ياز ملت داغدار ا يندگيافته و به نمايمکه مکرمه حضور  ير محل مقبره الشهداان ديقربان ياز خانواده ها
 داشتند. يزان را گرامين عزياد ايارت وارث و فاتحه خوانده و يفاجعه تلخ و غمبار ز

ن يک گفتند، با حضور مسئوليد منا که مظلومانه در لباس احرام دعوت حق را لبيسپ يالله ها يشود مراسم چهلم عروج آسمان يادآور مي

امروز)سه شنبه( در  16تا  14:30ن فاجعه تلخ ساعت يدگان ايو بازماندگان و داغد ت اهلل الحرام يران و زائران بيف ايکشور و آحاد ملت شر
داشت جان باختگان فاجعه دردناک منا همزمان در سراسر ين و گرامين مراسم اربعيبرگزار شد همچن يد مطهريشه يمدرسه عالمحل مسجد 

 د.يز برگزار گرديکشور ن
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 يرانيت سرپرست حجاج ايابعاد مختلف فاجعه منا به روا
 

شد! / احتمال تکرار فاجعه يکه هر روز جابجا م ييجنازه ها يها جستجو البالاعتک ربع بعد از اتفاق در محل حادثه بودم / سيعسگر:  يقاض
 وجود دارد 

را از آنجا منتقل کردند اما  يادياز امدادگران ما مجروحان ز ين علت تعداديابان بود و به هميه حادثه هنوز امکان ورود به آن خيلحظات اول
ارت را که با ياز حج و ز يو مجرد يان محمديکه آقا يکردند به گونه ا يرياز ورود جلوگ ها متوجه عمق حادثه شدند ينکه سعوديپس از ا

 .ر کردنديگرفتند دستگ يعکس م ييشناسا ين از جنازه ها برايدورب

گذشته در  يحج در سال ها يخ برگزاريارت با اشاره به رخ دادن حوادث تلخ در تاريه در امور حج و زيفق ينده ولينما - فردا يس فرهنگيسرو
 .ن سالها کم سابقه بوده استيحادثه منا در ا يبه بزرگ يگفت: حادثه ا ۶۶ا حوادث سال يت و يجمرات به علت فشار جمع يرم

 

م و بعد به اصل مناسک حج يل کنيه و تحليد جداگانه تجزيعسکر گفت: دو حادثه دلخراش حج امسال را با ين قاضيحجت االسالم و المسلم
و هم در حوزه  ين تحوالت هم در حوزه مسائل فرهنگيم که ايبود يان در سال جاريرانيا ينه حج گذاريدر زم يشاهد تحوالتم؛ ما يبپرداز

 .اتفاق افتاد ييمسائل اجرا

 

 

 ليعلت حادثه سقوط جرثق يق و بررسيتحق

 

ل ين حادثه سابقه نداشته است، جرثقيه ايبگذشته ش يار ناگوار بود گفت: در سال هايل بسينکه حادثه سقوط جرثقيان ايعسکر با ب يقاض
 يد بررسيبا يبه حجاج وارد نکرد ول يز لطمه ايگسترده ن يب هايداد و تخر يرخ نم ينجاست و اتفاقياست که ا يطرح توسعه چند سال يها

مام شده و در حال باز شدن ل تيا زمان کار جرثقيکنند که آ يد بررسيق بايتحق يصورت گرفته است و گروه ها يدقت ين بيشود که چرا ا
ن همه تلفات ياست که ا ن يرقابل باور ايق دارد؛ مسئله غياز به تحقيشود و ن يد بررسين ها بايبوده و توفان باعث سقوط آن شده است؟ همه ا

 .داشت

 

برسد و از عمق حادثه کاسته شود باعث شده بود تا تعداد زائران در صحن مسجد الحرام به حداقل  ينکه به هر حال بارندگيبا اشاره به ا يو
 .نفر از هموطنان ما جان دادند 11ن حادثه يافزود: در ا

 

ن است يما سنگ يند برايب ببيآس يک حاجياگر  ين است و حتيار سنگيعه بسين ضاينکه ايان ايعسکر با ب ين قاضيحجت االسالم و المسلم
را که  يحاتم يمثل آقا يم و فراديشو ين خطر بزرگ مواجه ميبا ا يبرگردند و وقتند و سالم يايم که همه حجاج سالم بيگفت: تالش دار

 .بزرگ بود يما فاجعه ا يک نفر براين يبزرگ بود و از دست دادن هم يم فاجعه اياستاد نخبه برجسته بود از دست داد

 

 عمق فاجعه تا سال ها بر اذهان خواهد ماند

 

را با  يمشغول شد افزود: پس از حادثه جلسات يوارد عمل شد و به امداد رسان يران فوريا يروه پزشکنکه پس از حادثه گيد بر ايبا تاک يو
 .عمق فاجعه تا سال ها بر اذهان خواهد ماند يم وليم و اوضاع را آرام کرديران کاروان ها و مردم داشتيمد

 

http://www.fardanews.com/fa/news/452194/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 ن فاجعه منايمجازات مقصر

 

دولت  يممنوع الخروج شدن و عذر خواه مثل  يياقدمات قضا يو برخ يشرکت ساختمان يليعسکر تعط ين قاضيحجت االسالم و المسلم
ن حادثه بر يدر ا يها ينده را از اقدمات سعوديسال آ يرش دو نفر از وابستگان حجاج فوت شده برايعربستان و وعده پرداخت غرامت و پذ

 .مجازات شوندن مشخص و يشود و مقصر يد بررسيحادثه با ن يد کرد: ايشمرد و تاک

 

ما آن را دنبال خواهند کرد تا همه مردم به حق  يم هايز تيران نيخواهد کرد و بعد از حضور در ا يريگين پرونده را وزارت خانه پيگفت: ا يو
 .ت موضوع را مطلع شونديخودشان برسند و مردم واقع

 

ون با توجه به يران کاروان ها و روحانيجمرات با مد يمت منا و رمش از رفتن حجاج به سيران افزود: پيه و سرپرست حجاج ايفق ينده ولينما
 .ميه کرده بوديم و آنان را توجيداشته ا ين منطقه جلساتيازدحام در ا

 

ل صبح وجود دارد و زائران از مشعر يکه اوا يم که با توجه به ازدحامين جلسات گفتيعسکر گفت: در ا ين قاضيحجت االسالم و المسلم
شان رفع شود و  يم صبحانه صرف کنند تا خستگين اجازه دهيمه برسند بنابرايشوند تا به خ يرسند خسته م يند و منا مکن يحرکت م

 .حرکت کنند يرم يم تا آرام آرام برايز نداشته باشيازدحام اول صبح ن

 

از خانم ها که در  ينا مصون ماندند جز تعدادب فاجعه ميکنند از آس يم يروند و رم يافزود: البته از آنجا که بانوان ما شب به منا م يو
 .ان بودندياهل سنت ما همراه آقا يکاروان ها

 

 

 ها موقع بروز فاجعه يسعود يريتدب يب

 

قه که از حادثه گذشت وارد يدق 15تا  10نجا وجود دارد، چون خودم يدر ا يمسائل مختلف :ران گفتيه و سرپرست حجاج ايفق ينده ولينما
ست يکرد و معلوم ن يت ميداد هدا يکه حادثه در آن رو يابانين خيستاده بود و همه را به سمت هميس عربستان ايدم پليدمنطقه شدم و 

 .بوده است يريتدب يا بيداشتند  يل خاصيدل

 

م که يتر بود رفتحتکه خلوت و امکان عبور را يگرير دياز دوستان از مس يافزود: با توجه به تجربه چندساله ام در حج به همراه تعداد يو
 .ابان اتفاق افتاده بوديدر آن خ يبه من اطالع دادند که حادثه ا يبالفاصله تلفن

 

ز در ين نيش از اين اندازه باال باشد چرا که پيکردم که عمق فاجعه تا ا يعسکر گفت: در مرحله اول تصور نم ين قاضيحجت االسالم و المسلم
اتوبوس ها به  يالبه ال ياوقات افراد يند که گاهياير بين مسيدادند اتوبوس ها در ا ير اجازه مياخ يها ژه در ساليحج بو يخ برگزاريطول تار
 .شتر نبوديدند که تعدادشان از انگشتان دست بيد يب ميل آسيگازوئ يعلت بو

 

 . ن حادثه بالفاصله همکاران ما آماده شدنديادامه داد: با اطالع از ا يو
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از امدادگران ما  ين علت تعداديابان بود و به هميه حادثه هنوز امکان ورود به آن خيعسکر گفت: لحظات اول ين قاضيمحجت االسالم و المسل
ان يکه آقا يکردند به گونه ا يريها متوجه عمق حادثه شدند از ورود جلوگ ينکه سعوديرا از آنجا منتقل کردند اما پس از ا ياديمجروحان ز

ز گرفتند و يشان را ن ير کردند و گوشيگرفتند دستگ يعکس م ييشناسا ين از جنازه ها برايارت را که با دوربياز حج و ز يو مجرد يمحمد
 .برگرداندند

 

 .ز مجروح شدندين يا رفتند و تعدادينفر در آن منطقه از دن 15ح کرد: از همکاران بعثه يتصر يو

 

رفته اند  يرم ير براياز آن مس يسعود ياز امرا يکنند که تعداد يمطرح م يبرخ نکهيادامه داد: ا يرانيه و سرپرست حجاج ايفق ينده ولينما
 يکردند و اگر جلو ين کار را مين ها ايگذشته ا يرفتند متفاوت است، اما در سال ها يکه آن ها م يريرا مسيق ندارد زيت تطبيبا واقع
ا هدف ين هدف بود يز با ايا امسال نين است که آيدادند؛ پرسش ا يداشتند و بعد اجازه حرکت م يآن را نگه م يشد کم يت متراکم ميجمع

 .در کار بود يگريد

 

که هوا  يقبل متفاوت بود به گونه ا يط امسال نسبت به سال هايار اشتباه بود چرا که شراين کار آن ها بسيداشت ا يليگفت: اگر هر دل يو
 يت ميهدا 204ابان معروف يشود و آن را به سمت خ يت بسته ميجمع يلوج يوقت يطين شرايدرجه گرم شده بود، پس در چن 50 يباال

ن يده شده بود پس معلوم است که در چنيپوش يآهن يمه ها هم در اطراف با نرده هايهم در کار نبود و خ يبندند و آب يش را ميکنند و جلو
 .شود يجاد ميا يتلفات يطيشرا

 

هم که نبود و  يشدند و آب يهوش م يافتادند و ب يگفتند جان باختگان م يشاهدان م يبرخ :عسکر افزود ين قاضيحجت االسالم و المسلم
دند يکه د يرفتند و زمان يسقف چادرها م ينجات جان خود رو يهم برا يافتد، عده ا ين اتفاق ميج ايعتا به تدرياطراف هم بسته بود، طب

 .کدفعه همه رفتندياد است درها را باز کردند و يفاجعه ز

 

 افراد گرفتار در حادثه دو دسته بودند

 

ا رفتند يدند و از دنيب ديت از فشار آسير جمعيه به علت گرما و زيدر لحظات اول يکه گرفتار شدند دو دسته بودند عده ا يادامه داد: کسان يو
کرده اند  ين شکل فضا را طراحيا يتيعن جميچن يشد جان باختند، پس اگر برا ير امدادرسانينکه مجروح بودند و ديهم به علت ا يو عده ا

 .کردند ير ميز تدبيامداد و نجاتش ن يد برايبا

 

 .منتقل کرد که امکانات الزم را ندارد و آن ها را به امان خدا رها کرد يابانيت را به خيتوان جمع يد کرد: نميعسکر تاک يقاض

 

م چرا که با وجود تراکم يم برويتوانست يدادند م يند اگر اجازه ميگو يم ياريت را گرفتند؟ بسين است که چرا جلو جمعيافزود: پرسش ا يو
ر ين مسيندادند که ا يد؛ چرا اطالعاتيايش نيپ ين مشکليت را کنترل کنند تا چنيتوانستند جمع ين مير روان بود، بنابرايت مسيجمع

 م را ندارد؟يت عظين جمعيت اين ظرفيگزيجا

 

ن يختند و خود ايآبپاش آنجا آب ر ين هايامدند و با ماشيکوپترها به کمک مردم نين هلير گفت: چرا اعسک ين قاضيحجت االسالم والمسلم
دند، به هر حال يرا د يشتريبت بين ها مصين شد و ايهم انباشته شدند سنگ يکه رو ين اجساديرا درست کرد چون ا يبت بزرگيتازه مص

 .است يار مهميمسئله بس
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  يش رهبرياب بنا به فرمايت قيته حقيل کميضرورت تشک

 

د داشتند حتمًا يز ما اعالم فرمودند و مسئوالن نظام ما تأکيافزود: همان طور که رهبر عز يانات مقام معظم رهبريعسکر با اشاره به ب يقاض
 .ل شودياب تشکيقت يته حقيد کميبا

 

س ين مشکل برطرف شود و اگر پليکنند تا ا يگام همکارن ين است که در اوليا يه ام به مسئوالن کشور عربستان سعوديگفت: توص يو
 ينها از قبل آمادگيرا نشان داد؟ چرا ا يها چه عکس العمل يکيکه آن جا حضور داشته همان نزد يد برخورد شود، دفاع مدنيمقصر است با

 .مارستان ها منتقل کننديع مجروحان را به بيند و سرياينداشتند که با برانکارد ب

 

ن ين چنيکردند ا ينها فکر نميرا نداشتند چون ا يمارستان ها امکانات الزم پزشکيب يافزود: به ما اطالع دادند بعض يرانيجاج اسرپرست ح
 يد مقدمات کار را برايد بايآ يا مياز گوشه و کنار دن يت انبوهيجمع يند، خب چرا از اول فکرش را نکردند، وقتيب ببين جا آسيا يتيجمع

جه هر يکر مطهرشان به کشور و نتياجساد و بازگشت پ ييم بعد از شناسايگذار يرا م يريگياست، پ يک بحث جديبحث امداد م، ينيآن ها بب
 .ميده يچه باشد به مردم اطالع م

 

له اجساد را منتقل کردند ما در مرح ينها وقتيا :گفت يکر حجاج و اعالم شدن مفقودان به عنوان فوتيپ ييعسکر در خصوص شناسا يقاض
 ييشناسا يبرا يمارستان ها گروهيم در همه بيدا نکند، تالش کرديش پيما افزا يها ينکه آمار فوتيل ايم به دلياول به دنبال مجروحان بود

 .دا کننديدر آنجا حضور پ

 

که حجاج در  ييها يماريبر يمارستان مخصوص گرمازده ها و ساين بيم و اجازه دادند تا ايدر منا دار ييمارستان صحرايک بيادامه داد:  يو
هم به  يبه آنجا منتقل شدند و برخ يادين مجروحان و تعداد زيمارستان مکه را آماده کردند، ايشوند باشد، بالفاصله ب يآنجا گرفتارش م

 .مختلف انتقال داده شدند يمارستان هايب

 

م، خود من هم يل داديفتاد بالفاصله در منا ستاد بحران تشکن حادثه اتفاق ايا يگفت: وقت يدر بعثه مقام معظم رهبر يرانيسرپرست حجاج ا
 .ل شدين لحظه تا بعدازظهر روز دوازدهم آنجا ماندم، ستاد بحران تشکياز منا حرکت نکردم تا آخر

 

نجا اتخاذ ه بود که آياول يها يريم گين ها جزو تصمياجساد، ا ييدگان و شناسايب دي، کمک به آسيعسکر افزود: مسئله امدادرسان يقاض
 .مياز دست رفتگان بود ييم و بعد از همان روز به دنبال شناسايکرد

 

ن تعداد چند نفر به عنوان مصدوم يخود برنگشته بودند و از ا يمه هاينفر به خ 480م که حدود ياز کاروان ها گرفت يادامه داد: آمار يو
 .فر شدن 464و مفقودان ما حدود  يها يتًا جمع فوتيشدند و نها ييشناسا

 

شد، من هم مصاحبه انجام دادم و به صورت شفاف با مردم صحبت کردم،  يياول شناسا ين تعداد اجساد در روزهايعسکر گفت: از ا يقاض
 .هستند يا فوتينها مجروح يم ايدانست يم و واقعًا نمين تعداد مفقود داريم ايم، بعد رسمًا اعالم کرديفوت شده ها را اعالم کرد يها ياسام

 

در جده و طائف سر زدند چون گفتند  يکردند حت يمارستان ها را دوستان سرکشين حادثه گذشت تمام بيد کرد: دو روز که از ايتأک يو
  .کردند يآن جا را هم سرکش يمارستان هاين دو شهر منتقل کرده اند و بيمجروحان را به ا يبرخ
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 ييشان هم گرفته شد اکثرًا شناسايرهايمجروحان و مصدومان مشخص شد و تصوما تعداد  يبرا يگفت: وقت يس بعثه مقام معظم رهبريرئ
 .ها هستند يم، جزو فوتيکن يدست ما آمد، اگر مفقودان را هم اعالم م يشدند و آمار

 

د يبود، باکه جسدشان مفقود  يفوت يک سريشده بود و  ييشان شناسايجسدها يفوت يک سرين تفاوت که يعسکر ادامه داد: منتها با ا يقاض
 .ميرفت يم ييشناسا يبرا

 

ما داخل سردخانه ها شوند و جنازه ها  يروهايدادند ن ير کرد، اجازه نمييک مرتبه اوضاع تغيم که يروبرو بود يجد ينجا با مشکليا :گفت يو
ما و مجموعه بعثه  يوهاريدهم که ن ين خود و خدا شهادت ميب يف را آزرده کنم وليخواهم خاطر مردم شر يکنند، من نم ييرا شناسا
ب ينها هم آسيشد خود ا ينکه احساس ميه بود رفتند، با ايکه در مراحل اول يطيجنازه ها با آن شرا يدر سردخانه ها البال يمتوال يساعت ها

 .ده بودنديد

 

م، همه ما يم و اآلن هم ندارينداشت يو عاد يعيگر حال طبيآمدند و به خاطر عمق حادثه د يش من مياز آنها پ يعسکر ادامه داد: بعض يقاض
 .ميت کنيريهزار زائر را مد 64م که يفه داريدو وظ

 

ت شد، کاروان ها يريد، خدا را شکر مديايبه وجود ن ينکه کار زائران به هم گره نخورد و آشفتگيا يت حجاج گفت: برايريدر خصوص مد يو
 .گردنديهن باز مياز حجاج که اعمالشان تمام شده است به م يدهند و بخش يارتشان را در مکه انجام ميز ياآلن با آرام

 

آن روز که سراغ آن  يفردا يزدند ول ياجساد شماره هم م ياجساد بود، آن ها برا ييشناسا يکار دوم ما برا :افزود يرانيسرپرست حجاج ا
ار سخت يصورت گرفت و کار ما را بس يريتدب ين بيانتقال داده شده است، ا يگريد يم که آن جسد به جايکرد يم مشاهده ميرفت يشماره م

 .کرد

 

ئت دولت آمده اند ير محترم بهداشت از طرف هيوز يزاده هاشم يکنم و جناب قاض يعسکر گفت: بنده که اآلن دارم با شما صحبت م يقاض
م، يکه ما داشت ييغام هايانجام دادند، پ ييکه آن ها مشخص کردند گفتگوها ييئت هاير بهداشت عربستان مذاکره داشتند، با هينجا با وزيا

شوند و از اول هم اعالم  يين اجساد شناسايد ايعتر بايم که سريش من آمد و همه مسائل را منتقل کردند و گفتيعهد عربستان پينده ولينما
 .چکدام از زائران مان در عربستان دفن نخواهند شديم که هيکرد

 

 يرا دفن نم يرانيچ جنازه ايران اعالم شد گفتند که ما هيکه از کشور ا يل اتمام حجتيآن ها به دلها افزود:  يدر خصوص مواضع سعود يو
 .ميکن

 

 

 ل مواضع قاطع شانيبه دل يتشکر از مقام معظم رهبر

 

ق دفترمان، يطر اول از يکنم، من در روزها يل مواضع قاطع شان تشکر ميبه دل يعسکر ادامه داد: من به سهم خود از مقام معظم رهبر يقاض
 .توانستم بر اعصاب خود مسلط باشم، به خاطر عمق فاجعه ينم يقتًا من گاهيان قرار دادم، حقيمعظم له را در جر
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ن يد که ايديافتاده است، خود شما د يدم چه اتفاقيفهم يستم چون ميار گريختم اما در خفا بسيمردم اشک نر يچ وقت جلويافزود: من ه يو
ون ما، از ينفر روحان 12زان مان از وزارت خارجه، يح، عزيکارگر از گروه تواش يچشم ما مانند جناب محسن حسن يثه جلوزان که در بعيعز
  .ن بوديسنگ يليما خ ين حادثه جان خود را به پروردگار دادند، برايما به هر حال در ايران کاروان ما، از صدا و سيمد

 

م اصاًل قابل يديرس يکه خدمتشان م يين هاياز ا يپور و عموم مردم و بعض ييآقا ي، آقاين آبادرک يعسکر ادامه داد: فوت جناب آقا يقاض
 .ستيتحمل ن

 

ن يکمکش در ا يز برايکه بعد از سالها به حج آمده بود و پسرش ن يسه برادر خود را از دست داد و جانباز ين حادثه خانميافزود: در ا يو
 .ن حادثه از دست دادميپسرم را در ا يک دختر وليک پسر بود و ين يد دار و ندار من هميگو يآمده و مش من يکرد پ يم يسفر او را همراه

 

م، يشود، ما مسلمان هست يم، قلب انسان ذوب مين ها را تحمل کنيم ايتوان يداشت، ما چگونه م يه مقاومين جانباز روحيعسکر گفت: ا يقاض
 .مياوريم و طاقت بيم بشنويانتو يم، چگونه ميهست (ت )عيعه اهل بيما ش

 

از خانم ها با  ين فاجعه از دست داده بودند اشاره کرد و افزود: تعداديزانشان را در ايداغدار که عز ياز خانواده ها ين به برخيهمچن يو
 .شان را بدهندينها چگونه جواب بچه هايهمسران شان به حج آمده بودند و حاال بدون همسر بازگشته اند، ا

 

ن يچن يتعلل در انتقال اجساد به وجود آمد رهبر يزمان يم گفت: وقتيافتخار کن ين رهبريد به داشتن چنينکه ما بايان ايعسکر با ب يقاض
شان باعث شد يم، مواضع قاطعانه ايشان تشکر کنيد از ايکنند که بايم يريت اهلل الحرام موضع گيقاطعانه و شجاعانه در دفاع از ملت و زائران ب

 .رد و اجساد زودتر به کشور منتقل شوديها در عربستان سرعت بگکار

 

 .گر تشکر کرديد يشان در سازمان ملل و جاهايها يريس جمهور به خاطر موضع گين از رئيهمچن يو

 

و شب  ييشناساگر ينفر د 114ز يران منتقل گشت، روز بعد نيشد و به ا يينفر از اجساد شناسا 104گفت: در گام اول  يرانيسرپرست حجاج ا
 .ران منتقل شدنديبه ا

 

به آن ها  يشوند و آمپول خاص يشده اند افزود: اجساد مطهر در جده شستشو م يينکه اجساد با اسم و مشخصات شناسايان ايعسکر با ب يقاض
 .رنديگ يدا نکنند و در تابوت قرار ميپ يق شده است تا جسدها مشکليتزر

 

 .شود يجسد و مشخصات نوشته مر يتابوت ها تصاو يگفت: بر رو يو

 

 .م ماندينده در مکه خواهيروند انتقال اجساد تا چند روز آ يريگيپ يبرا ياوحد يعسکر افزود: بنده و آقا يقاض

 

 شده در عربستان دفن نخواهند شد يياجساد شناسا

 

ل از دست ينشوند که آن هم به دل يير که شناساگيد يبرخ :م گفتيده يران انتقال ميشده را به ا يينکه اکثر اجساد شناسايان ايبا ب يو
 .قول داده اند که اجساد را دفن نخواهند کرد يت شان است، مقامات سعوديهو يدادن نشانه ها
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ن مراحل يشده اند البته اگر ا يير کاروان ها شناسايق مدياز طر يق خانواده ها و برخياز اجساد از طر يافزود: بعض يرانيسرپرست حجاج ا
  .است يان ا يش ديمانده آزما يب گو نبود تنها راه باقجوا

 

 يل طوالنين شده است به دليداشته اند قرار بر ا ير بهداشت سعوديکه با وز يير بهداشت کشورمان طبق گفتگويعسکر ادامه داد: وز يقاض
 .اجساد انجام شود يران بر رويات مربوطه در اشيران منتقل شود تا آزمايبودن دارد به ا يرانيکه مشخصات ا يجسد يان ا يش ديبودن آزما

 

آمدند و به شدت  يدن ما مياز مسئوالن حج کشورها به د يبعض :گر کشورها از حادثه منا افزوديد يحج و بعثه ها يبا اشاره به تأثر وزرا يو
 .شدند يران است متأثر ميان از دست رفته در منا متعلق به ايشتر حاجيدند بيفهم يم ين حادثه متأثر بودند و وقتياز ا

 

ب ين حادثه آسيشتر کشورها از ايران نبود و بيدگان فقط متعلق به ايب دين حادثه متأثر است چون آسيعسکر گفت: جهان اسالم از ا يقاض
 .دنديد

 

ند و از يت را به مردم بگوين بود که واقعيشنهاد ما به مقامات عربستان اياب افزود: پيقت يته حقيعتر کميل هر چه سريد بر تشکيبا تأک يو
 .به دولت ها و ملت ها بدهند يکنند و پاسخ قانع کننده ا ينده هم فکريآ يرند و براين موضوع کمک بگيا يگر کشورها برايد

 

  جان باختگان يمسئوالن حج به خانواده ها يه از سويپرداخت د

 

ه پرداخت کنند گفت: جان باختگان يجان باختگان منا د يد به خانواده هاينکه مسئوالن حج عربستان بايبا اشاره به ا يرانيسرپرست حجاج ا
  .م کردندين تسلين حادثه مظلومانه جان به جان آفريمنا در ا

 

 .جه بخش باشديم نتيدوارياست و ام يريگيق ما در دست پين موضوعات از طريعسکر افزود: ا يقاض

 

 ل کرديشود حج را تعط يمگر م

 

 يشود حج را که واجب اله يخ محو نخواهد شد گفت: مگر مين حادثه از حافظه تارياش گذشت اما ا يحج امسال با همه تلخنکه يان ايبا ب يو
ت ربکم و در فقه ما يب يفرمودند که اهلل اهلل ف (ن )عيو امام حس يت آخرشان به امام حسن مجتبين )ع( در وصيرالمؤمنيل کرد، امياست تعط

 يک عده را به حج بفرستد؛ مگر ميت المال ينه بيفه دارد از هزيوظ يشد، حکومت اسالم يخدا از حج گزار خال هم آمده است که اگر خانه
 .ل کرديشود حج را تعط

 

  نده اداره کنند؟يآ يوه منا را در سال هاين شيخواهند به هم يا ميافزود: آ يعسکر خطاب به مسئوالن حج سعود يقاض

 

ن يدر ا يشان به حج آمده اند و مصاحبه ايش ايبه مسئوالن حج عربستان گفت: چند سال پ يشهرستان شنهاد مهندسيبا اشاره به پ يو
داده  يشود به مقامات عربستان ينکه در منا ساختمان سازيبر ا يمبن يشنهاديپ 54در سال  يشان وجود دارد، مهندس شهرستانينه از ايزم

 .ش اسکان در آن را داشته باشنديون نفر گنجايليود تا چند مدر چند طبقه انجام ش ين ساختمان سازيبودند که ا

 

طرح  يجاد کردند و شروع به اجرايکوپتر ايمورد قبول واقع شد، مخزن آب در منا زدند، باند هل يعسکر افزود: طرح مهندس شهرستان يقاض
د ساختمان يرمستدل گفته بودند در منا نبايت غيک رواي منا و بر اساس يعربستان گفته بود که البناء ف ينمودند اما در آن زمان بن باز مفت
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ت را يتوانند جمع يکه در منا احداث کردند معلوم است که نم ييمه هايها با خ يسال عربستان ين اتفاق افتاد و سال هايت ايشود و نها يساز
 .پاسخگو باشند

 

ت حج يدرصد را دوباره اضافه کنند و جمع 20خواهند  يده منيت کشورها در حج گفت: از سال آيظرف يدرصد 20با اشاره به کاهش  يو
 .ن حوادث دوباره تکرار خواهد شديخواهند افراد را به جمرات بفرستند، خب مطمئنًا ا يک ميبار يابان هاين خيدا کند، با هميش پيافزا

 

را در آنجا  يبستان در مزدلفه چادر زدند و عده ارا ندارد افزود: مقامات حج عر يتين جمعيش چنينکه منا گنجايعسکر با اشاره به ا يقاض
 .ستيمشکل دارد و درست ن يته به منا از لحاظ شرعيدهند که مب ياسکان م

 

 د منا را در چند طبقه بسازنديبا يمسئوالن عربستان

 

د و منا را در چند طبقه استفاده کنن ياسالم ين کشورهايمسلمان و متخصص يد از افکار روشن ملت هايگفت: مسئوالن عربستان با يو
 .به همراه دارد يجد يب هايکه آن هم آس يآپارتمان يبسازند نه به شکل ساختمان ها

 

د بلکه خود يد به ما کمک کنيم و بايند ما ناتوانيست که آن ها بگوين نيا يگر کشورها به معنايافزود: کمک گرفتن از د يرانيسرپرست حجاج ا
 .ريد که از مردم مشورت بگيفرما يامبر )ص( ميم، خدا به پيامبر )ص( که مهمتر نداريالمر، از پا يد و شاورهم فيفرما يقرآن م

 

م، تا قبل از يشود مجروح را از منا به مکه ببر يانجام شود نم يد کار جدينه باين زميعسکر با اشاره به بحث امداد و نجات گفت: در ا يقاض
 .مارستان جانش را از دست بدهديدن به بيرس

 

  ن حادثه تکرار شود، آمبوالنس ها چگونه تردد خواهند کرد؟ مردم کجا بروند؟يادامه داد: اگر ا يو

 

د نظر صورت ينه تجدين زميد نظر کنند گفت: اگر در ايخود تجد يياجرا يد در روش هاينکه مسئوالن عربستان بايان ايعسکر با ب يقاض
 .شود يب ها تکرار مين آسيرد اينگ

 

رند؟ يک عده انسان عالم بر آنها خرده بگيزنند که  يم ييدر حادثه منا افزود: چرا حرف ها ينه قضا و قدر الهيدر زم ييصحبت هابا رد  يو
د يدارد، نبا يگريد يدر اسالم معنا ياست. قضا و قدر اله يم قضا و قدر الهييم و بگوين پرت کنييپشت بام به پا يشود که خود را از باال ينم

 .ميکن يريشگين حادثه پيد از ايتوانست يکه م يبوده است در صورت يد قضا و قدر الهييد و بگويه قتلگاه بفرستمردم را ب

 

 چه حضور داشت؟ يدر منا و مشعر برا ينظام يروين

 

در منا و مشعر  ينظام يروياستفاده کرد، اصاًل ن ينظام يرويد از نيکار امداد نبا يدر منا گفت: برا ينظام يرويعسکر با انتقاد از حضور ن يقاض
 يد جديران به عربستان آمده اند بايهزار نفر عمره گزار از ا 800د و فقط يده يچه حضور داشت؟ شما که هر سال حج و عمره انجام م يبرا

 .ديت تان عمل کنيتر به مسئول
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هر  يد در امداد حج حضور داشته باشند تا برايبا دهيآموزش د يجاد شود افزود: انسان هايژه امداد حج ايد گروه وينکه بايان ايبا ب يو
ژه نشود، فرد خفه خواهد ين لحظه اگر کمک ويد بدانند که در ايدارد با يکه دندان مصنوع يرمرديکنند مثاًل پ يبتوانند امدادرسان يمجروح

 .شد

 

م داد و راه حل يل خواهيتشک يکارشناس يها تهيبودن مسائل عنوان شده اشاره کرد و گفت: بعد از حج کم يبه جد يرانيسرپرست حجاج ا
 .ميده ين حوادث ارائه مياز ا يريشگيپ يبرا

 

ن يحادثه منا انجام دهد و به صورت قاطع با مقصر يمشخص شدن مقصر اصل يبرا يژه ايو يها يد همکاريعسکر افزود: عربستان هم با يقاض
 .برخورد کند

 

به ين اذا اصابتهم مصيَن الذيگفت: فرهنگ ما فرهنگ قرآن است که در آن آمده است و بشرالصابرجان باختگان منا  يخطاب به خانواده ها يو
 .ميم انجام دهيتوان ينم يه راجعون و ما جز صبر کاريقالوا انا هلل و انا ال

 

که در  يم کسانيدار يتيکه در روا شهدا افزود: جان باختگان منا در حال احرام جان دادند همان طور يعسکر با اشاره به صبر خانواده ها يقاض
 .شوند يک گو محشور ميامت در حال احرام و لبيق يحال احرام جان دهند فردا

 

دا کرده اند يآن ها به بهشت راه پ يم وليزان مان را از دست داده ايآمرزد، درست است عز يبخشد و هم م يگفت: خداوند در عرفات هم م يو
 .رنديشه کنند تا اجر مضاعف بگيپو ان شاء اهلل بازماندگان صبر 

 

 .ميرسانيج را به اطالع مردم ميم و نتايکن يجه، تالش ميران در مکه تا رساندن به نتيعسکر افزود: ما مسئوالن ا يقاض

 

 مايصدا و س يمنبع: خبرگزار
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