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  مقدمه

قربـان كـه    ديـ در روز ع ،يالديمـ  2015مطابق  يقمر يهجر 1436در حج سال 
 يمـون يم روز مبارك و اريان هستند، بستكه در عربس يحجاج به ويژهمسلمانان،  يبرا

ـ  اتفاق افتاد كه دل مسلمانان جهان واي  است، فاجعه را داغـدار   يجامعـه بشـر   يحت
قابل تصـور.   ريغ تين وضعيتر عيهم، به فج انسان آن 7000از  شيبكرد. كشته شدن 

قربـان   ديـ كه از حج مانده بـود جشـن ع   يكم اتيتا پس از عمل رفتند ميكه اي  عده
نبـود   ت،يـ هـوا، تـراكم جمع   يشدند. گرم دهيخون كش آغاز كنند، به خاك و خود را

از  غيـ دارد، در دوكه در عربستان وجـ  يهمه امكانات اطالعات آب، آفتاب تند و با آن
  آنان برسد. اديكه به فر يادرسيفر

مـادر  و  پدر مادر،و  شوهر، شوهر در مقابل زن، فرزند در مقابل پدرمقابل  در زن
بـاالتر از همـه،   و  مقابل بـرادر، دوسـت در مقابـل دوسـت     ، برادر دردمقابل فرزن در

 دهيخـون كشـ  و  برادرمسـلمان بـه خـاك   و  برادرمسلمان در مقابـل خـواهر  و  خواهر
 ابـان يخ امكانات حجاج در مهه چراكه. ديرآاز دست آنها ب يكه كارنيبدون ا ،شد مي

 يرابكه  يزنان لباس مقدسو  لباس احرام به عنوانمردان  يفاجعه، دو عدد حوله برا
، اعم ها ياديزو  هوا،و  ، اعم از آبها همه كمبود ييگو .ودندباحرام خود آماده كرده 

نوعـان،   هـم و  زانيـ خـاك افتـادن عز   بر ،ينظم يب ت،ياز آفتاب، حرارت، فشار جمع
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 مشكالت، دست به دست هم داده بودنـد،  نيا يتالش براو  ساعدتمنوع  هر انفقد
الخصـوص در   يعلـ و  جهـان اسـالم   به ويـژه بزرگ در عالم،  يخيفاجعه تار كيتا 

مسـلمانان،   يارديـ ليخاطره بد آن در اذهان خانواده چنـد م و  ادي و فتديموسم اتفاق ب
فاجعـه   نيباختگان ا انج ينفر 7000خانواده و  سال نيحجاج ا يونيليخانواده سه م

 بماند. شهيهم يبرا

ـ نزد از آن راهـم وجـوه   و  قلب فاجعـه بـوده   كه در يبه عنوان كس نجانبيا  كي
خـود   ام، بـر  آسـا زنـده مانـده    صورت معجزهه بو  شدههوش  بي بار ام، دو لمس كرده

 تيـ داشـتن مظلوم  در زنده نگـه  يفاجعه، نقش نيا دنيواجب دانستم تا با به قلم كش
 دهيخـون كشـ  و  بـه خـاك   يريتقصـ  و گناه چيكه مظلومانه و بدون ه يزنانو  مردان

 يجلوو  فتنديبه فكر باي  كتاب، عده نيبا نوشتن ا گري. از طرف دداشته باشمشدند، 
  ها را در ايام حج و عمره بگيرند. سعوديهاي  يندانم كارو  ها تيريسوء مد

كشـور   بـه ويـژه   ،ياسـالم  يكشـورها و  مـردم مسـلمان   ان،يجهان گريطرف د از
 يبـه بوتـه فراموشـ    آن را يراحته بو  ودهبفاجعه چقدر  نيعربستان بدانند، كه عمق ا

  نسپارند.
و  دانشــكده سيئــرو  يرشــته مهندســ اســتاد دانشــگاه در كيــبــه عنــوان  نجانــبيا

ـ  رانيصنعت او  دانشگاه علم يوودرخ يپژوهشكده مهندس سـابقه  سـال   40از  شي. بـا ب
ـ كتـاب  تالش كـردم تـا همـه مطالـب      ق،يتحقو  سيتدر  و هـا  بغـض و  دور از حـب  هب
اسـت، در   مدهكتاب آ نيكه همه آنچه در ا دهم يم نانيمحققانه باشد. لذا اطمريغهاي  نگاه

و  خاطرات آن روز مراجعه كـرده  يبه شخص راوو  كتفا نكردهاها  شتهوفقط به ن يموارد
  ام. در آورده ريبعد به رشته تحرو  كرده يرا محققانه بررس اوهاي  حرف

 ام. حـذف كـرده  هـا   داشـت، از مـتن   يكه جنبه شخص را از خاطرات ياديز موارد
. ام انتخـاب كـرده   قيـ دقو  يرسمهاي  از خاطرات را از مصاحبه افراد با رسانه يبعض

در خبرنگـاران بـدون مـرز     هيشـب اي  كشورها، توسط عـده  ريحجاج ساهاي  نقطه نظر
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آنهـا   يل درخواسـت افـراد از ذكـر اسـام    يـ دله . بشده است هيتهاول فاجعه هاي  روز
 آنان موجود اسـت.  يرينوار تصو يو در موارد ينوار صوت يشده است ول يخوددار

 چراكـه  .ام داشـته  يقات حضـور مال ،كه خاطراتشان در كتاب آمده يرانيا با اكثر افراد
با  ام ات مختلف گرفتهياز خاطرات كه از نشر يبخش .اند همن بود دوستاناكثر آنان از 

اسـت، آن قسـمت از    يهيبـد بـا ذكـر نـام آمـده اسـت.       ،آنها يتوجه به انتشار عموم
هفتـاد   يعمق فاجعه منا بوده وگرنـه مثنـو   انگريرا آوردم كه بها  مصاحبه خاطرات و
  .شد ميمن كاغذ 

بـه   يكه كمكـ  اتينشر ، مطالب مندرج درها ، مصاحبهها يمقاالت، سخنران همه از
ـ . در طول شش ماه بعد از فاجعه، كـه ا ام استفاده كرده كرد، ياب متهدف ك كتـاب   ني

 را بـه خـاطر سـپرده و    يكه بعض دميمختلف د ياه يهنظر و صدها نوشته ،نوشته شد
عـدم ذكـر    به خاطرجا از همه آنان  نيهم كردم. در هيخالصه تهبه صورت را  يبعض

نوشـته آنـان    واظهـار نظـر   كـه از   يياهـ از همه آن مانهيصم نام آنها پوزش خواسته و
  .مينما يم يسپاسگزار ام استفاده كرده

ك يـ ل عـدم تحر يدله در مورد فاجعه منا وجود دارد كه ب ياديار زيبسهاي  عكس
از  يو فقط تعداد محـدود  ام كرده يخوددار آنهااحساسات خوانندگان محترم از درج 

  .  ام ست نشان دهد آوردهتوان مياز فاجعه را  اي كه گوشه ييها عكس
ـ  و يعرضه در جامعه جهان يبرا شتريكتاب ب نيا نوشـته شـده    يالمللـ  نيبا نگاه ب

اعمال حج، توجه كالن به مسـائل   ياجمال حيتوض رينظها  از قسمت يبعض است. لذا
اسـالم بـه عنـوان     دنيـ د كپارچهي، يمذاهب اسالم مذهب از كينه  اسالم و يدتيعق
ندادن بهانـه بـه دسـت     يبرا ،يا هفيطا و يقوم تبه دور از مناقشا امت واحده و كي

در زنـده   يهمراهـ  يبـرا  به ويژهخواهران مسلمان،  برادران و شترياتحاد ب دشمنان و
  است.بوده  ميفاجعه عظ نينگه داشتن ا
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 مـورد مطالعـه و  نوشـته توسـط مسـئوالن حـج عربسـتان       نيا دوارم،يام انيپا در
كـه   يوقت به ويژه، حجاجآنان از نگاه هاي  تيتا بدانند بازخور فعال رد،يقرار گ يبررس

از عملكـرد   دفـاع جـاي   بـه  نكـه ياز همه ا تر مهم. ستيافراد حاكم نباشد چ بر يرست
  حج باشند.   اتياصالح عمل فكرخود، به 

        شكستن خطاستشكستن خطاستشكستن خطاستشكستن خطاست    نهنهنهنهييييييييخود شكن آخود شكن آخود شكن آخود شكن آ        چون نقش تو بنمود راستچون نقش تو بنمود راستچون نقش تو بنمود راستچون نقش تو بنمود راست    نهنهنهنهييييآآآآ

ر يـ نظ يالمللـ  بـين مسـئوالن  دولت جمهوري اسالمي ايـران بـا كمـك    د است يام
ن مسـئوالن محتـرم حـج    يو همچنـ  يونسكو، سازمان كنفـراس اسـالم  ي ،سازمان ملل

اي  در احقاق حق حجاج از كشور عربستان تالش نموده بـه گونـه   ياسالمهاي  كشور
  گر مسلمانان به اشتراك گذارند.  ين را با ديفين شريكه اداره حرم

ماندگان آنهـا صـبر   به همه باز شاد و گذشتگان فاجعه منا را روح همه در خداوند
  .ديفرما تيعنا

        فردفردفردفرد    ييييحسن شجاعحسن شجاعحسن شجاعحسن شجاعمحمدمحمدمحمدمحمد

  1395139513951395    ننننييييفروردفروردفروردفرورد

  
  



 

  
  
  
  
  

  اعمال حج مسلمانان وفصل اول: 

ن اسـالم  يـ د در مراسـم مخصـوص هسـتند.    ي، داراداران دينر همه يمسلمانان نظ
 و يجنبـه شخصـ   يبعضـ  و يجنبه شخص يمختلف است. بعض يمراسم مذهبداراي 
د انجام دهـد، كـه بـه    يشخص روزانه با م كه هريدار ك عبادتيدارد. مثالً  ياجتماع

بخوانـد. صـبح،    روز نمازشبانه  د پنج بار دريمسلمان با . هرگويند ميآن نماز روزانه 
  .عشا ظهر، عصر، مغرب و

آن نماز جمعـه اسـت، كـه     و شود ميك بار انجام ياي  گر هست كه هفتهيك عبادت دي
اسـت،   ياسـ يس يك مراسم عباديقت يعبادت در حقن ي. اشود ميدر ظهر روز جمعه انجام 

ـ . در اكنـد  مي يبخش سخنران كه در آن قبل از نماز امام جمعه در دو  معمـوالً هـا   ن خطبـه ي
  .شود مياسالم مطرح ويژه امت  بهمسائل روز جهان مسائل اجتماعي و اخالقي و 

ر ن عبـادت، د يـ است. ا داري روزهآن  بار است و كي يك عبادت هست كه سالي
كـه   يكسـان  ن ويمسافر ر ازيغه ماه رمضان، كه همه مسلمانان (ب به نام يقمر هك ماي

از اعمـال   يبعضـ  دن ويآشـام  د از اذان صبح تا مغرب از خـوردن و يدارند) با يعذر
  كنند.   ير خوددارگيد

ك بـار  ي، ييمسلمان موظف است در صورت توانا گر هست كه هريك عبادت دي
 يجسم يسالمت و يامكان مالداشتن  يعني ييتوانا انجام دهد.درطول عمرخود آن را 
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  ن عمل.يانجام ا يبرا
  .گويند مي يحاج را انجام دهدن عمل يكه ا يبه كس و شود ميده يحج نام ،ن عمليا

در فاصـله   عربستان، آن هم در شهر مكه و يعنين حجاز يد در سرزميعمل حج با
ت اعـالن شـده توسـط عربسـتان،     يـ ظرف بر اسـاس سال  انجام شود. لذا هر چند روز

  تا عمل حج را انجام دهند. روند ميمسلمان به عربستان ميليون  4حدود 
صـحبت شـود، بـه     2015ن كتاب در مـورد فاجعـه منـا در سـال     يچون قرار است در ا
دهم، تا عمـق فاجعـه    يح ميحج توضاعمال  يچگونگ ن عبادت وياختصار در مورد فلسفه ا

  البته فقط بخش واجبات حج آمده است. شتر روشن شود.يان بخوانندگ يمنا برا

  فلسفه حج

 تـوان  مـي كه در اسالم به عهده مسلمانان گذاشته شـده اسـت،    يبا تأمل در عبادات
ك يـ ن باشد كـه  يحج، اهاي  از فلسفه يكيد يدارند. شا يگفت هر كدام فلسفه خاص

قطعـه پارچـه    كه فقـط دو  يلباس خاص ت، بايمل هر هر زبان و مسلمان از هر نژاد و
روز كنـار هـم    د) است، به مدت سه تـا چهـار  يحوله بزرگ سف دو (كه معموالً ديسف

ـ را فرامـوش كننـد، هـم بـه      ينـژاد  و يقـوم  و يغرور انسان باشند. تا هم تكبر و اد ي
 ن شـاه و يب يغرق نشوند. در آن لباس فرق ييايدر مسائل دن و فتنديآخرت ب امت ويق

ـ  توان مين يست. كسينزيردست  س وئير، ريفق و يگدا، غن ق يـ رف يد در آن لبـاس حت
ـ ا تن دارند، در ن بريد يكه لباس علما يبشناسد. خصوصاً كسان يرا به راحت خود ن ي

 شوند. يكمتر شناخته ماي  حوله لباس دو

  اعمال حج

ك يـ شتر از يكه ب يهر كس يعمره برا حج، انجام عمره است.اعمال ك بخش از ي
 يهيانجام دهد. لذا بـد  آن راورود به مكه  ياست، تا برا خارج مكه باشد الزمماه در 
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ن عمل را انجام دهنـد. چـون   يد در ورود به مكه اياست، مسلمانان خارج عربستان با
ه بخـش  يشـب  و شود مير از فصل حج هم انجام يورود به مكه در غ ياعمال عمره برا

  خواهم داد.ح يآنجا توض در اعمال حج است، لذا يانيپا
 شود: مير انجام يب زيبه ترت اما اعمال حج

        محرم شدن: محرم شدن: محرم شدن: محرم شدن: 

 يكه دوخته شده نباشد. مثالً دو قطعه حوله بـزرگ (بـافتن   ديقطعه پارچه سف دن دويپوش
همـراه بـا   قطعه پارچـه باشـد).    د شكل لباس داشته باشد، بلكه مثل دويبالمانع است، اما نبا

شـود. بعـد از آن چنـد عمـل بـر       گويند، محقـق مـي   نيت و گفتن كلماتي كه به آن تلبيه مي
كـه   يزمـان  ن لبـاس تـا  يـ اشود كه اگر انجام دهد بايد جريمه بدهد.  شخص محرم حرام مي

وجـود نـدارد.    ن شـرط لبـاس،  يـ زنـان ا  يست. برايض نيشتر اعمال تمام نشود، قابل تعويب
  )1(عكس شماره  حج را انجام دهند. محرم شوند و ،يلباس هر ند درانتو ميها  خانم يعني

            عمره:عمره:عمره:عمره:

 شود. با ورود به مكه و اعمال مربوط به آن انجام مي

        وقوف در عرفات:وقوف در عرفات:وقوف در عرفات:وقوف در عرفات:

از ظهـر روز نهـم    و عرفـات بـرود   بـه نـام   يمحل يعنيمكه  يلومتريك 14د به يبا
 وقــوف در عرفــات عمــلن يــتــا غــروب در عرفــات اقامــت كنــد. بــه ا الحجــه ذي
  )5(عكس شماره  محل شناخت است. ي.عرفات به معناگويند مي

        وقوف در مشعر: وقوف در مشعر: وقوف در مشعر: وقوف در مشعر: 

تـا طلـوع آفتـاب     مْشعرالحرام رفته و يعنيعرفات،  يلومتريك 5بعد از عرفات به 
ـ ي. مشعر گويند مين عمل وقوف در مشعر ي. به احضور داشته باشد آنجاد در يبا  يعن

  مربوط به مشعر) 6(عكس شماره  محل استفاده از شعور.
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        منا:منا:منا:منا:    اعمالاعمالاعمالاعمال

 در و رونـد  مـي لـومتر فاصـله دارد   يك 5از مشعر تا منا كه ها  يباطلوع آفتاب حاج
  مربوط به منا) 7(عكس شماره  .دهند ميآنجا چند كار انجام 

        جمرات: جمرات: جمرات: جمرات:     ييييرمرمرمرم

طان يامبر در آنجـا بـه شـ   يم پيابراه طان است ويكه سمبل ش يد به ستونيبا يحاج
طان يسـمبل شـ   بـه عنـوان  بزند. البته سه ستون  ريزه سنگسنگ زده است، هفت عدد 

 يطان كوچك. روز اول ورود به منا، كه بـرا يش طان متوسط ويطان بزرگ، شياست. ش
 يروزهـا  و زننـد  ميطان بزرگ سنگ يد قربان هم هست، فقط به شيمسلمانان روز ع

ـ ي، »جمرات يرم«ن عمل يطان. به ايگر به هر سه شيد بـه  » هـا  ريـزه  سـنگ زدن « يعن
  مربوط به جمره عقبه) 10(عكس شماره  .گويند ميطان يش

        ::::ييييقربانقربانقربانقربان

كند. اما چون  يك گوسفند قربانيد يبا يطان بزرگ، حاجيپس از سنگ زدن به ش
كـه كارشـان   اي  قـبالً بـه عـده   هـا   يست، همه حـاج ين كار مقدور نياها  يحاج يبرا

  .انجام دهند ن كار رايشان ايبراتا  دهند مينيابت است  يقصاب

        ر: ر: ر: ر: ييييا تقصا تقصا تقصا تقصييييحلق حلق حلق حلق 

البتـه  . گوينـد  مـي ، كه به آن حلق بتراشدرا از ته  سرخود يد مويبا ي، حاجيبعد از قربان
 بعـد از  .مربـوط بـه حلـق)    9. (عكـس شـماره   گوينـد  مير يتقص يبه عربمو را كوتاه كردن 

  پوشد. ميرا  خود يلباس معمول و كند ميد احرام را عوض يپارچه سف دو ي، حاجيقربان

        ان محرم بودن:ان محرم بودن:ان محرم بودن:ان محرم بودن:ييييپاپاپاپا

كه مشابه اعمال عمـره  را ر يو اعمال ز گردد ميبه مكه بر ياعمال باال، حاج بعد از
  دهد. است، انجام ميورود به مكه 
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        اعمال عمره: اعمال عمره: اعمال عمره: اعمال عمره: 

آن قرار دارد انجام شـود.   كه كعبه در ييجا يعنيد در مسجدالحرام يبا اعمال مكه
  )مسجدالحراممربوط به  2 (عكس شماره :اند از عبارتن اعمال يا

        طواف:طواف:طواف:طواف:

  دن (طواف) دور كعبه.  يهفت دور گرد

        نماز طواف: نماز طواف: نماز طواف: نماز طواف: 

  م)يمربوط به مقام ابراه 3 م (عكس شمارهيپشت مقام ابراهنماز طواف 

        ::::ييييسعسعسعسع

هم هسـتند، كـه    متر از 350دو كوه به فاصله  مروه، مرْوه: صفا و ن صفا ويب يسع
، :لياسـماع  مـادر  م وي(هاجر همسـر ابـراه   ر را برود.ين مسيمرتبه ا 7د يبا يحاج
ن عمـل  يدا كند). ايكرد تا بتواند آب پ ير را طين مسيبار ا 7ابان بود يكه مكه ب يزمان

مربـوط   4 (عكس شماره .شود ميگفته  يهمان سع ياز تالش است كه به عرب يسمبل
  صفا و مروه) يسع به

        : : : : نساءنساءنساءنساء    طوافطوافطوافطواف

نمـاز طـواف هـم بخوانـد.      و بار دور كعبه بگردد 7د ياعمال دوباره بان يبعد از ا
  .گويند مي )يطواف وداع (خداحافظ يبعض ن طواف آخر را طواف نساء، ويا يبعض

محل جمـرات   مشعر، منا و مروه، عرفات، ك طواف دور كعبه، صفا وينقشه شمات
    وست كتاب آمده است.يپ طان) دري(سنگ زدن به ش
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  سعود در موسم حج و عمره فصل دوم: سوء مديريت آل

        ت حجاج ت حجاج ت حجاج ت حجاج جمعيجمعيجمعيجمعي

ت اعالن شده از طرف عربسـتان خواهـد   يظرف بر اساسكشورها هاي  يآمار حاج
عهد عربستان به پادشـاه كـه   ينامه ول بر اساس يآمار حجاج خارج 2015بود. در سال 

  آمده است. رياض عربستان به شرح زيت الرير در سايخ زيدر تار
  17257العدد  ـ م2015سبتمبر  23 ـ )الرؤية(حسب    ه1436 الحجةذي  9األربعاء 

) حاجـاً   439/5(وقد نقص عدد الحجاج القادمين لهذا العـام عـن العـام الماضـي     
  %)4(قدرها  بنسبة
  .) حاجا247/334/1ً( :عن طريق الجو :النحو التالي يدخول حجاج هذا العام علكان و

  .) حاجا771/37ً( :عن طريق البر
  .) حاجا923/12ً( :عن طريق البحر

  .من مختلف أقطار العالم جنسية) 164(ويمثل حجاج هذا العام 
) 377/634اإلنـاث (  وعـدد  ،%)54( نسـبة ) يمثلـون  564/750(عدد الذكور مـنهم  

 )% 46( نسبةيمثلن 

 يقائداً وبانياً لنهضـتها وأن يـديم علـ    األمةأدعو اهللا العلي القدير أن يحفظكم لهذه 
  .األمن واإليمان نعمةهذه البالد 
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  .حفظكم اهللا وأدام عزكم
  محمد بن نايف بن عبدالعزيز

  ولي العهد

  الداخليةس مجلس الوزراء وزير يينائب ر

  الحج العليا لجنةس يير

  17257 شماره خبرـ  م2015مبر اسبت 23 ـ 1436 هالحج ذي 9 چهارشنبه
 كمتـر  %)0.4( يعني ي) حاج 5439( تعداد حجاج در امسال نسبت به سال گذشته

  )2014( سال قبل از
  ر بوده است:يورود حجاج به شرح ز

  نفر 1.334.247 يي:ق هوايطر از
  نفر 37.771 :نيق زميازطر

  نفر 12.923يي:ايق دريطر از
  .اند ت مختلف از اطراف عالم بودهي) مل164( يندگيحجاج امسال نما

  .شود مي) %46) (634. 377( تعداد زنان ،%)54( نفر) 750. 564( تعداد مردان
و  كشـور وزيـر   ،هيئـت دولـت  س يـي نائب ر، وليعهد محمد بن نايف بن عبدالعزيز

  .حج يعال يشوراس يير

ـ از خـارج از عربسـتان بـه ا    2015سـال  در كه ن اساس تعداد كل حجاج يا بر ن ي
  .شود مينفر  1.384.941 اند كشور رفته

مراسم حج شركت  ز دريعربستان ن از كشور يسال تعداد ن تعداد، هريا عالوه بر
عربسـتان   ياما تعداد حجـاج داخلـ   است. يارقام مختلف 2015. در مورد سال كنند مي

كـه نوشـته    22/9/1434خ يتـار  در ت خبرالجـوف يآمار سـا  بر اساس 2013در سال 
  نفر است: 104000است 

الحج المساعد لشؤون الحجاج عبـدالرحمن النفيعـي    وزارةقال وكيل  :خبر الجوف
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بتخفيض عدد حجاج الداخل من المـواطنين والمقيمـين هـذا العـام      الوزارة ملتزمةإن 
  .آالف حاج 104بحيث لن يتجاوز 

 يعـ يحجـاج عبـدالرحمان النف   معاون وزارت حـج در قسـمت امـور    خبرالجوف:
ن در يمـ يمق وطنـان و  كه وزارت موظف به كاهش تعداد حجـاج داخـل از هـم    :گفت

  هزار نفر تجاوز نكند. 104كه تعداد آنها از اي  گونه هشده است ب يسال جار

ـ . اگر به ااند برابر هم گفته ن عدد را تا دويا 2015مورد سال  در ن اعـداد تعـداد   ي

م، كـل  يهزار نفر گفته شده اضـافه كنـ   100خود عربستان هم كه تا  يرقانونيحجاج غ

 يحجـاج داخلـ   نفـر  هـزار  300و  يحجاج خارج 1.384.941حجاج با محاسبه باال 

سـت چـرا   يچنـد معلـوم ن   هـر . نفـر  1.700.000ا حداكثر همان ي و 1684941جمعا 

ر حـج،  يـ صل، وزياز قول خالدالف 24ت اخبار يسا به ويژه يمطبوعات مختلف سعود

 3.1مطبوعـات عربسـتان    يون اعالن كردند. البته بعضيليم 1.9را  2015تعداد حجاج 

  ست..  يكه منبع آنها مشخص ن اند هم گفتهميليون 

 هـاي  سـال ده اسـت. كـه نوعـا در    يهم رسميليون  4ها به  سال ين عدد در بعضيا

  ند.ا هداددست  را از از حجاج جان خود يشلوغ درحوادث مختلف تعداد قابل توجه

  يالملل بينبزرگ از نگاه هاي  اجتماع

ـ ا مرسوم است، شلوغ بودن يدن يت كشورهايآنچه كه در اكثر ت را در يـ ك جمعي

، يابـان يتظـاهرات خ  ريـ نظ ي. لـذا در مـوارد  گيرند ميباال ه فر بن 10000اكثر موارد از

جنـازه  ع ييمهـم، تشـ  هـاي   تيمهم، استقبال از شخصـ هاي  يمسابقات فوتبال، سخنران

. شـود  مـي تماع شلوغ گفتـه  جان مختلف، اياد در يمراسم مذهب افراد محبوب مردم و

ز را آورده يـ آم ن اجتماعـات مسـالمت  يتـر  ا (انگلستان)، بـزرگ يپد يكيدانشنامه و در

  ا:يپد يكياست. متن دانشنامه و
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 نفر را كـه ميليون  كيش از يز جهان بيآم ن نوشتار فهرست اجتماعات مسالمتيا«
 .كند مي ياست بررس  داده يك مكان رويهمزمان در طور  به

د يسـ  (جنـازه)  عييداده اسـت، تشـ   يك بار روين اجتماعات خاص كه تنها يدر ب
 32ت يـ ست هزار نفـر و طـول جمع  يو دوميليون  ش از دهيبا ب ينيخم (امام) اهللا روح

شـده   نسيگوارد كتاب  2012سال  دار است و دردركور1989 نيژو 11لومتر در يك
   .است

كـه هـر سـاله برگـزار      (عـراق)  كربالن در ين اجتماعات ساالنه، مراسم اربعيب در
ـ  چنـد روزه ن مراسم يركورددار است. در ا ،گردد يم نفـر (در  ميليـون   20تـا   17ن يب

ـ ياند. مراسم اربع مختلف) شركت داشته هاي سال جـز اجتمـاع در كـربال، شـامل     ه ن ب
ـ ن يلـومتر ين كيچنـد  يطـوالن  ييمـا يراهپ ن عمومـا توسـط   يز هسـت. مراسـم اربعـ   ي

 .شود مين نشان داده يغرب يها رسانه

 يمراسـم مـذهب   يبرا 2013ه يفور 10در و نفر ميليون  30ك به ينزدسال،  12 هر
  1.جمع شدند هند، آباد اهللادر ن يخماليكومبه م

 1970اكتبـر   1س جمهـور مصـر، كـه در    يـي ع جنازه جمال عبدالناصـر ر ييدر تش
 »نفرشركت كردند.ميليون  5بود، در قاهره مصر،حدود  يالديم

ار يگـر از اجتمـاع بسـ   يسنده)، بـه چنـد نمونـه د   ينجانب (نوياطالعات ابر اساس 
  كنم. يت شلوغ است، اشاره معاران اجتماينفر، كه قابل توجه نظرمد 10000شتر از يب

 يط عـاد يشـرا  حج در مكه است، درمراسم مسلمانان كه همان  يمراسم مذهب در
 حضـور  نفـر ميليـون   2حدود ها  حرم يبازساز رات ويط تعميشرا در نفر وميليون  4

  دارند.  

 5ش از ي) بـ 1379ه يـ (فور 1357بهمن سـال   در ينيال از امام خممراسم استقب در
                                                

  شود. روز انجام می ۱۰. اين مراسم در طول ١
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 30ر يك مسـ يـ طرف  شركت كردند، كه عمده آنها در دو كشور ون نفر از سراسريليم

شـان  يا يهم در محـل سـخنران   ياديعده ز وحضور داشتند فشرده طور  به يلومتريك

  بودند.تجمع كرده 

در سراسـر   يانقـالب اسـالم   يروزيـ ه) سـالگرد پ يفور 11بهمن ( 22سال در  هر

ـ پ مـرد و  زن وميليـون   40ش از ييشهر،  600همزمان در طور  به ران،يا  جـوان و  ر وي

. كننـد  مين سالگرد شركت يا ييماينوزادان به همراه مادرانشان در راهپ يحت كودك و

  .كنند ميشركت  ييماين راهپينفر در اميليون  3ش از يفقط در شهر تهران ب

  حج موسمت حجاج در يجمع

  نه  يمد

        9ييييمسجدالنبمسجدالنبمسجدالنبمسجدالنب

نـد،  يآ يهمه حجاج با دو هدف م 9امبر اسالميل وجود قبر پيمسجد به دل در اين

ميليـون   4. لـذا حـدود   9امبريـ ارت قبر پيز يگريد نماز در مسجد و عبادت و يكي

ـ ي .آينـد  مـي ن مسجد ينوبت به ا 5روزانه فاصله حج  در نفر د روز حـدو  در هـر  يعن

 1330000پنج نوبت، حـدود   در ، كهكنند ميآمد  ن مسجد رفت وينفر به ا هزار 270

 طلوع آفتاب تا دو سـاعت بعـد   ساعت قبل از فاصله دو ت درين جمعي. اشود مي نفر

  .آيند ميغروب آفتاب به مسجد  از

ن مراكز مراجعـه  يحجاج به ا% 60، كه 9امبريزمان پ يخيتارهاي  محل و مساجد

ك يـ  ت هـر يكه ظرف روند مي ييها به محلروز  15طول  در 2400000 يعني .كنند مي

متوسـط در هـر سـاعت از روز    طـور   به يعنيست. ينفر ن 1000ـ   500شتر ازياز آنها ب

  دارند. نفر 700ت حدود يكه ظرف روند مي هاييبه فضا نفر 20000حدود
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  مكه

        مسجدالحراممسجدالحراممسجدالحراممسجدالحرام

انجـام عمـل حـج     يبخش در مكه، مسجدالحرام است، كه محـور اصـل  ن يتر مهم
هـم هسـتند و همـه     روز در مكه بـا 10در فاصله حدود  يون حاجيليم 4است. تمام 

 يعنـ يح داده شـد،  يكه در عمره توض يهمان اعمال روزانه گرفته تا ياعمال از نمازها
نمـاز.   طـواف دوم و  دور 7مروه و  صفا و يطواف، سع دور گشتن دور كعبه، نماز 7
ن اعمـال  يـ د انجام دهنـد. بـه ا  يبا يفاصله كوتاه در ن اعمال راياميليون 4همه  يعني

شـتر  يب يپاداش معنو ي، كه همه حجاج برايطواف مستحب دور 7د، يواجب اضافه كن
ـ ، كـه در  )اهيسـ  سنگحجراالسود (دن يبوس يتالش برا و دهند ميانجام  ك گوشـه  ي

  كعبه نصب است.
هشـتم  ظهـر روز   از فاصله بعد درميليون نفر 4ن ي: همه اعرفاتسوي حركت به 

 15كل سفر كه حـدود   يك اتوبان به طرف عرفات بروند. اگر برايد از يبا الحجه ذي
ـ اتوبوس با 100000را منتقل كند،  نفر 40اتوبوس  است، هر لومتريك  8د در عـرض  ي

ن بزرگ راه، اگر در سه بانـد،  يالومتر يك را، به عرفات منتقل كنند. در هر ساعت افراد
بانـد باشـد،    هـر  اتوبـوس در  340د حـداقل  يـ رنـد، با يف اتوبوس هم قراربگيسه رد

ك واقعـه  يشتر به ين مطلب بي. اشود مياشغال ها  ير توسط سواري% مس60 كه درحالي
  ماند. يم يدراجتماع بشر يخيتار نظير بي

متر مربـع،  لويك 18حدود به مساحت  يابانيد در بيت بايجمعميليون نفر 4: عرفات
ن يـ س دادن به ايغروب آفتاب حضور داشته باشند. سرو تا الحجه ذيازظهر روز نهم 

ــا  40حــرارت حــدود  هــم در در روز نهــم در عرغــات، آنميليــون  4 درجــه  50ت
  .خواهد مي يتيريگراد، چه مديسانت

د با اتوبـوس  يبانفر در فاصله چند ساعت ميليون  4همه  حركت به مشعرالحرام:
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  .استن يسنگبسيار  ن كاريت ايريبه طرف مشعر بروند. مد
 تـا طلـوع آفتـاب در    الحجـه  ذيد شـب دهـم   ينفر باميليون 4همان  مشعرالحرام:

ك يـ  ياز شـب رارو اي  بخـش عمـده  ميليـون نفـر    4ن يـ مشعر بمانند. اگر چه اكثر ا
الت يبـزرگ بـدون تسـه   ت يـ ن جمعيـ ست كه ايخوابند، اما قابل تصور ن مياز اند ريز

  شوند. يطول شب مواجه م در يالزم با چه مشكالت
د يـ (ع الحجـه  ذيدر صـبح روز دهـم    يونيليم 4ت ين جمعيهمه ا حركت به منا:

 ،مـرد  زن وميليـون   4 ياده رويا مشكالت پيآ ند.ياياده از مشعر به منا بيد، پيقربان) با
ك، كـه  ير باريك مسيهم از  آن ؟گنجد ميتصور  مختلف درهاي  تيجوان از مل ر ويپ

نصف را ر ين، عرض مسيمأمورهرچند مربوط به  هاييوودرا خي وها  گه گاه اتوبوس
  .كنند مي

هـر كـدام    ،د در سه طبقهيحاال باميليون نفر  4همان  طان بزرگ:يسنگ زدن به ش
متر بزنند. متاسفانه  10ارتفاع  متر و 40وار به طول حدود يك ديبه  ريزه سنگعدد  7

 .كننـد  مـي به طبقات باال كمتر مراجعـه   و زنند مياكثر حجاج در طبقه هم كف سنگ 
 % در10از  كمتـر  % طبقـه اول و 30و  % حجاج طبقه هـم كـف  60حدودا كه  طوري به

  .روند ميطبقه سوم 
  .شود ميانجام ها  همه حجاج، توسط قصابان در كشتارگاه يبرا يقربان

جز آنهـا  ه (بميليون  4ن يب به اتفاق ايت قرياكثر دن سر):ي(تراش ريا تقصيحلق 
ـ ت را بـا  سـر خـود   يد موهاي) بااند ك بار به حج آمدهي ش ازيكه ب بتراشـند.  تـه  غ از ي

ات بـزرگ  يـ ن عمليـ د باشد، تـا ا يبا يتيريچه مد با ن عمل حجاجيا يد برايتصور كن
  برسد.ان يت مطلوب به پايوضع در حادثه و يب

دن سـر،  يتراشـ  طان ويسنگ زدن به ش يعنيمنا انجام دادند،  كه در يبعد از اعمالاي  عده
  ح داده شد.ي، كه اعمال آن قبالً توضروند ميبه مكه  مسجدالحراماعمال  يبرا
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كـرد،   طان تكـرار يسـه شـ   يطان را برايد سنگ زدن شيدوازدهم با ازدهم ويروز 
ن يـ طان در ايسنگ زدن بـه شـ   يعنيطان بزرگ. يش طان متوسط ويطان كوچك، شيش

  روز دهم است.   سه برابر روز دو
روز دوازدهـم   بعد از اعمـال منـا و  ميليون نفر  ك به سهينزد يعني، يادياما عده ز

ميليـون   ن سـه ينجاست كه، اي. مشكل ادهند ميكه به مكه آمدند، اعمال مكه را انجام 
(عمـره دوم) را در طـول دو تـا سـه روز انجـام       اعمال مسـجدالحرام  خواهند مينفر 

 يگردش در فضـا آن هم  نفر در مسجدالحرام،ميليون  كيروزانه  حضور يعنيدهند. 
 ريـ نظ يكـه مـانع   يمربع است. البتـه بـه شـرط    متر 10000محدود طواف، كه حدود 

طـواف   يك متر مربع فضايهر  در يعنين عدد يا نرده نباشند. اي موقت و يراهروها
  د حركت كنند.ينفر با 100طول روز  در

  ده باشد، تصورش هم مشكل است.يت را ندين جمعيكه ا يكس يبرا
  حجاج در اعمال حج.ميليوني  4بود از حضور  ين گزارش مختصريا

  ت حجاج  يجمع يژگيو

% آنها فقط زبـان  90 تقريباً. آيند مي كشور 170حدود  سفر حج، مسلمانان از يبرا
  د.  دانن يخود را م يبوم

ت، بـا  يـ ب جمعيت حجاج به ترتيست. اكثريها به تعداد كشورها ن البته تعداد زبان
، ي، تركـ ي، هنـد ي، فارسـ يو، بنگـال ي، مـاال ي، اردو، هوسـا، سـواحل  ي، عربـ يها زبان
% حجـاج،  10. كمتر از كنند مي... صحبت .،يني، چي، روسيولي، فرانسه، اسپانيسيانگل
، زبـان  ير از زبان بومينكه غيا صحبت كنند، مگرگر يد يند با حجاج كشورهاتوان مي
دانم، امكـان ارتبـاط بـا     يم يعرب و يسيرا هم بدانند. من چون انگل يسيانگل و يعرب

  را داشتم. ياديز يحجاج كشورها
ـ ، از مـردم  ينفرميليون  4ت انبوه ين جمعين، ايبنابرا سـتند، كـه در   يك كشـور ن ي
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  اشند.يكمك به هم داشته  يقدرت ارتباط باهم، برا ،حادثه شرايط
متفـاوت   ياگر چه همه حجاج مسلمان هسنند، اما به تعداد كشورها، فرهنگ اجتمـاع 

 در هم اختالف دارند. مثالً مـا  ك كشور هم، افراد مناطق مختلف آن بايدارند، هرچند در 
كـه  ، يالني، گيلر، بلوچ، مازندران م. فارس، ترك، عرب، كرد،يمتعدد دارهاي  تيران قوميا

همـه آنهـا    يدارند. هرچنـد زبـان رسـم    ت حود رايقوم يهر كدام فرهنگ خاص اجتماع
ت خـود صـحبت   يـ خـود بـه زبـان قوم    يگوهاو است، اما همه آنها در گفت يزبان فارس

  اسم حج است.ردر م يك مشكل جدين اختالف فرهنگ، ي. بنابراكنند مي

  يقدرت بدن

افـراد متفـاوت    يسـم جهـاي   ت، تـوان يـ مل هركشور و افراد يل ساختمان جسمانيبه دل
ا، يحجاج شـرق آسـ   كه درحاليبرخوردارند،  ين توان جسميها، از باالتر آفريقايياست. مثالً 

انجـام   يد، اعمـال مسـاو  يدو نژاد با هر يدارند. ول يكمتر يقدرت جسم كوچك واي  جثه
دو  هـر  ار محسـوس اسـت. امـا   ينژاد در كنـار هـم باشـند، بسـ     دو يتن موضوع وقيدهند. ا

ـ اتصـال زنج  بـه صـورت  خود، هاي  ت در همه حركتيقوم ـ ي، يري دودسـت هـر نفـر     يعن
 سـاز  مشـكل كـامالً   ي، كه در مواردكنند ميحركت  ييبه كمر جلوصورت حلقه يا متصل  به

  .كند مي تر يرا جد ير بودن اكثر حجاج، مشكل قدرت بدني. پشود مي

  يت رفاهيوضع

داشـته باشـند. امـا     الزم را يكـه تـوان مـال    واجب اسـت،  يمسلمانان ياگرچه حج برا
مسـؤالن مربوطـه،    و يمسـافرت  يران تورهـا ياز مـد  ياريل سوء استفاده بسيمتاسفانه به دل

پرداخـت   شـرايط  يبرخوردارنـد. در مـوارد   يكـامالً متفـاوت   يت رفـاه يحجاج از وضـع 
شـتر بحـث سـوء    يبتـه ب . الكند ميست و به همان نسبت رفاه آنان فرق ين يمساوها  نهيهز

ـ يب مـي استفاده مسؤالن است تا مبلغ پرداخت شـده. لـذا    بـه  كشـورها   يم حجـاج بعضـ  ين
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جـه  ينت سـتند، در يك ماهه حج برخوردار نيدر طول سفر  يه مطلوبياز تغذ يجد صورت
 24يا حجاج بعضي كشـورها حـق دارنـد در     آنهاست. ياز وضع معمول تر فيها ضع بدن

  ساعت در اطاق هتل باشند و بقيه روز و شب را رها هستند. 8ساعت، 

  اداره حج ت خدمات عربستان دريريمد

تـا سـال   و  شـروع  61و  60نجانب در امر حـج، كـه از سـال    يبا توجه به تجربه ا
ك متخصـص امـر   يـ م بـه عنـوان   توان مير متناوب ادامه داشته است، يغطور  به 1394
 ك اسـتاد ينكه چون به عنوان يا به ويژهخدمات عربستان اظهار نظر كنم.  دربارهحج، 

از  ينسـب سـه  يمقاك يـ م تـوان  مـي ، ام ا سـفر كـرده  يـ كشور دن 70ش از يدانشگاه، به ب
  ن كشورها داشته باشم.  يتر فيه ضعبعربستان نسبت  يت خدماتيريمد

  .شود ميم يتقسد بخش توسط عربستان به چن جت حيريمد

  يمسافرت يخدمات فرودگاه

ك تـا  يـ ن ين، بي، مسافرشود مينه يا مديما كه وارد فرودگاه جده يمعموالً هر هواپ
  ما بمانند.يهواپ اده شدن دريظر پتد منيشتربايب يموارد در سه ساعت و
 5، انـد  نفره كه از سه كشور آمـده  500 يمايمثالً سه هواپ ياده شدن، برايپس از پ

 هـاي  سـال در  بـه ويـژه  كه  يشرايط. آن هم در گذارند ميكانتر كنترل پاسپورت 10تا 
. كننـد  مـي را هـا   چشـم  چهـره و  ير برداريو تصو ير، از همه افراد انگشت نگارياخ
جـه  ينت كـانتر معطـل شـود. در    د دريـ قـه با يدق 10متوسط هر نفر حدود طور  به يعني

  در فرودگاه معطل شود. ها فقط د ساعتيمسافر در بدو ورود با
 يكه كتاب يصورت در و كنند مياز آنها راباز  ياديز ها، تعداد پس از گرفتن چمدان

سـطل آشـغال    در و گيرنـد  مـي را هـا   همراه مسـافر باشـد كـه آنهـا نپسـندند، كتـاب      
 و كننـد  مـي ضـبط   آن راا تبلت همراه داشته باشـد،  ي تاپ و لپ يازند. اگر كساند يم
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بعد به دفتر خـدمات هـر كشـور     آن را پاك كرده وهاي  تمام برنامه ك هفته،يپس از 
  .شود ميكشورها انجام  از ين بعضيمسافر ي، برابه ويژهن عمل ي. ادهند ميل يتحو

 مسـافر حـق همـراه داشـتن پاسـپورت را      و گيرنـد  ميرا در فرودگاه ها  پاسپورت
، يكيچسـب پالسـت   برا ي يق كارت معرفيطر حجاج در طول سفر از ييندارد. شناسا

  .شود ميه كرده انجام يحجاج خود ته يكشور برا كه هر
 نـه، يمد ندارد. فقـط مكـه و   گر عربستان رايد يحق رفتن به شهرها يچ مسافريه

ـ   ي. بـرا ينه فرد و يگروه به صورتهم  آن ـ نـه حتمـا با  يا مديـ ن مكـه  يرفـتن ب د ي
  باشد. يس گروه مسافرتييپاسپورت همراه ر

  يخدمات شهر

در حـداقل اسـت.    يطول دوران حج، خدمات شهر نه، دريمكه و مد يشهرها در
مـثالً   ي، ولشود مي آوري جمعها  از زباله است. زباله پرها  ابانيخ ه كوچه ويتمام حاش

، هـا  ، كنـار رسـتوران  هـا  ، محـل اقامـت  هـا  همـه هتـل   كنـار  تقريبـاً كبار، لـذا  ي يروز
بـزرگ، زبالـه مـوج     كوچـك و  يهـا  فروشگاه ها و ماركتسوپر يحت وها  يغذافروش

ن موضـوع  يـ نسـبت بـه ا   ياحسـاس بـد   ينكه مسؤالن عربستانيزند. بدتر از آن ا مي
مشابه هاي  الؤهمه س ن سؤال وياد است، جواب ايزباله ز يبو ندارند. اگر گفته شود

در عـدم   يشـهردار  (ازدحـام). البتـه احتمـال دارد، دسـتور     ك جمله است، زحمـه ي
هـم كـه    يخـدمات  يسـت، كارگرهـا  ين نباشد، اما چون نظـارت ن يازباله،  آوري جمع

گونـه   چي، هـ شـود  مـي مراعـات ن  يحقوق آنها به خـوب و  هستند يبدون استثنا خارج
كـه هروقـت    ام دهيـ عربسـتان د هـاي   كوچـه  وهـا   ابـان يندارنـد. بارهـا درخ   يدلسوز

. نكتـه  كننـد  مـي  كارگران شروع به كـار  د فوراًياياست، ب يهم خارج سركارگر، كه او
. لـذا  كننـد  مـي ن است، اما جمع تر زند، چون آسانير مي زباله سموم ينكه، رويگر ايد

ده يـ وانـات آلـوده فـراوان د   يح وهـا   موشها  همه اطراف زباله ، دريپاش سم رغم علي
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  .  كند مي ماريو حجاج را ب شود مي . سموم هم در هوا پخششود مي
اسـفبار  ها  ن مناطق، وضع زبالهيعبور مردم در ا يرهايمس عرفات، مشعر، منا و در

ـ ا يك روز، ين مناطق، يا اقامت حجاج در است. چون از  ك شـب اسـت، لـذا بعـد    ي
ـ  يـ جـه در طـول روز   ينت . دركننـد  مـي جمـع   راها  رفتن حجاج زباله در  يا شـب، حت

هسـت، كـه مـانع اسـتراحت آنـان       ياديـ زهاي  محل استراحت حجاج، زباله يكينزد
 ير از افـراد ير منا به جمرات، غيدر مس به ويژهحجاج،  يعبورهاي  جاده در. شود مي

ر عبـور را بـه   ي، مسـ هـا  ، زبالهكنند ميراه را تنگ  استراحت، در راه نشسته و يكه برا
ـ ازدحام جمعخاطر  بهافتد كه  مي ار اتفاقيدهد. بس يابان كاهش مينصف عرض خ ت، ي

هـاي   بيگـروه آسـ   دو بـه هـر   و افتند ميا ه نشسته يحال رفتن هستند رو آنها كه در
ر يابـان مسـ  يكـف خ  جـاده در  يل ناصـاف يكه به دل ييها رسد. آب يم يفراوان يجسم
 عبـور و  يبـرا  ي، مشكل جدها به همراه زباله و شود ميد بر علت ي، مزشود ميجمع 
  .كند ميجاد يمرور ا
نظـارت   و ط بسـته ياست، چـون محـ   بهتر ي، وضع كميمسجدالنب مسجدالحرام و در
ميليـون   كيـ حـدود   يوجود ندارد. مثالً، بـرا  يستميدر همان جا هم س است. اما تر آسان

نفـر  1000 ي، فقـط بـرا  كنند ميمراجعه ن مساجد ينماز پنج گانه، به ا يبرا روز نفر كه هر
ـ ..آو.نـرده و  وار ويـ د و را، بـه در  كفـش خـود  هـا   يليكفش وجود دارد. لذا خ يجا زان ي
هـا   يبرنـد. بعضـ   مي خود به داخل مسجد را با ييا دمپاي % كفش و90ش از ي. اما بكنند مي

ـ ، تـا مسـجد آلـوده نگـردد. امـا هـر       گذارنـد  مياي  را در گوشه كفش خود ك سـاعت،  ي
ـ ب در و كننـد  مـي  را جمعها  كارگران نظافت حرم همه كفش هـا   زبالـه  يرون مسـجد رو ي

آنكه بـه عمـل غلـط     شتر ازيند. بيب نمي يكفش خود اثر از د ويآ مي يزند. بعد حاجير مي
بـه خـود    مشـابه هسـتند،   يلـ يهـا خ  قسمت نه ويط قريشك كنند، چون محها  يچ نظافت
  ا نه.ي اند مراجعه كردهدرست ا به محل كفش خود يكه آ كند ميشك 
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ـ نه) وضـع از ا ي(مد يمسجدالنب در اسـت. چـون فـرد كفـش را در      ن هـم بـدتر  ي
ار يسـ  ين كفشـدار يـ نكه اعالن شـده باشـد كـه ا   يگذارد، بدون ا يم يرسم يجاكفش

، ضـعف  شـود  مـي بسته  ها ارت خانميز يامبر براياطراف حرم پهر روز،  ياست. وقت
ـ ب ار رايس ين كقشدارينكه، هميا يكي. كند ميآنان فراهم  يبرا يبتيت مصيريمد رون ي
دور  ك دور، مسـجد را يـ د يبا يبندند، حاال حاج مي همرا مربوطه  يدرها برند و يم

% آنها كفـش  90 كه درحاليكند.  دايپ ش خود رافدا كرد، كيرا پ يكفش بزند، تا اگر جا
حـدس زد   شود ميد بدون كفش بروند، كفش بخرند، كه ي. لذا باكنند ميدا نيرا پ خود

موقـع زنانـه شـدن اطـراف      خروج از مسـجد در  يد. حتيآ ميوجود  به يچه مشكالت
قـرن   و يست اضافه كنم، در عصر تكنولـوژ ي. بد نكند ميجاد يا يمشكالت امبريحرم پ

را از  ييك كـارتن مقـوا  يـ كـدام   ، هريمسجدالنب مسجدالحرام وهاي  يچ نظافت ،21
 ، تـا كننـد  مـي با چسـب بـه آن وصـل     يكيك دسته پالستي به دو قسمت كرده و قطر

ت كـرده  ين كارتون هـدا يل اخمسجدالحرام را با جارو به دا و يمسجدالنبهاي  آشغال
ده باشـند  يـ عربسـتان ند  كه در يكسان ين موضوع برايجمع كنند. البته باور كردن ا و

 4 ين مكـان، بـرا  يتـر  مقـدس  يت دارد، كه روش نظافت بـرا يمشكل است، اما واقع
ن تن كشور صـادركننده نفـت جهـان، بـا كـار     ياول رانيت، توسط مديجمعميليون نفر 

  باشد. گيرند ميها  سوپر ماركت كه از ييمقوا

  يخدمات ارتباطات

 حجـاج،  بـه  يرسـان  اطـالع  ،يسـت يتور اطالعات ليازقب حجاج، يعموم خدمات
. سـت ينهـا   يفروشـ  روزنامـه  وسـك يك در ،يعرب ريغ روزنامه كي.. است صفر تقريباً
ار يبسـ  تعـداد  بـه  حجاج، اقامت محلو  هتل يمعرفو  نهيمدو  مكههاي  ابانيخ نقشه

 كـه  جمعـه هـاي   نماز در. است كشور هر يمركز يستادها ارياخت در آن هم فقط ،كم
. نـدارد اي  ترجمـه  و اسـت  يعرب زبان به كهها  ، خطبهشود مي پخش نه،يمدو  مكه در
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 در امـا  ،شـود  مـي  پخش زبان سه و، بهيرادام  اف موج يرو ،ها خطبه نه ترجمهيدم در
 يزيـ چ هجمعـ  نمازهاي  خطبه از حجاج %60 ،تقريباً لذا. ستين يخبرآن هم  از مكه
  هستند. بلد يعرب همه ،كنند مي فكر عربستان در البته. فهمند نمي

ـ با شـتر يا بيـ و  ك مـاه تـا چهـل روز   يـ  يكه بـرا  ياست هر مسافر يهيبد د در ي
ـ نما مـي  يداريـ دالرخر 20مـت حـدود   يك خط تلفن همراه به قيعربستان باشد،  د. ي

 ياز زمـان كوتـاه   بعـد  نوعاًو  ح نبودهينه مكالمه صحياطالعات داده شده درمورد هز
است كه هنوز همه حجـاج   يوقت ين امكان مكالمه براي. اشود ميمكالمه، شارژ تمام 

و  در عرفـات  بـه ويـژه  ل رفت، يبه تكم تعداد حجاج رو ي. وقتاند امدهيبه عربستان ن
تـا آخـر سـفر حـج     و  افتـد  مـي  گر از كـار يد يمنا، خط تلفن همراه عربستانو  مشعر

اج دارنـد، چراكـه   يـ احت هشتر به تلفن همـرا يب شرايطن يا حجاج در .شود ميده يفا يب
رون از يـ خود، در ب يازحال حاج خواهند مي مختلف يهمه بستگان افراد، از كشورها

. كننـد  مـي ن همـراه كـار  هـاي   ن مواقـع تلفـن  يهمـ  درسـت در  مكه باخبر شوند. شهر
حاضر همـه خطـوط    حال ن است كه دريا يسيانگلو  يبه عربآن هم  ام،ين پيتر مهم

  مشغول است.
نترنت باشد، آن يكه ا ييجا ست. دريمحل اقامت حجاج نو  % هتل90نترنت در يا

  ست.يقدر كند است كه امكان استفاده ن
به سرنوشـت  آن هم  د،يكن يداريرفع مشكل خر ينترنت هم برايم كارت اياگر س

دم، امـا  يـ دالرخر 17نترنـت، بـا   يك خط اي 94در حج سال  .شود ميخط تلفن دچار 
ميليـون   4 يبـرا ها  ن شركتيآن استفاده كنم. هركدام از ا قه نتوانستم ازيك دقي يحت

  دفتر. در مكه هم دوو  دارند ينه دو دفتر خدمات مشتريمشترك موقت، در مد
ر يـ ل، نظيـ موبا يارتبـاط  ياجتمـاع هـاي   سـتم يس يگفت تا وقت توان ميبه جرأت 

ـ يدر طول تقريباً  حجاج....، نبود، .تلگرام، واتس آپ، خبـر   يك ماه سفر، از همه جا ب
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 نترنـت يافـت كننـد. البتـه آنهـا هـم چـون ا      يسـتند در توان مـي ن يچ اخباريبودند و ه
  ده است.يفا ي% از حجاج ب90 يبرا خواهند مي

  نقلو  خدمات حمل

ـ و  يدرون شـهر  هرگونـه سـفر  و  سـت ين ينقـل عمـوم  و  عربستان حمل در ن يب
 نه حمليحجاج است. لذا هر كشور هزو  مسافر يعنيهمان يم ، به عهده كشوريشهر

اتوبـوس مـورد نظـر،     يدر زمان آمدن حجاج، تعدادو  كند مي نقل را قبالً پرداختو 
نقل حجاج هركشور بپـردازد.  و  كه به حمل دهند مي نقل مسافران خودو  حمل يبرا
ـ  يرا هم بر مـ  ها ن اتوبوسيك به اعمال، همينزد يها شب در هـا   د، چـون همـان  دارن
از كشـورها از جملـه    يلـ يمنـا ببرنـد. البتـه خ   مشـعر و  و  د، حجاج را به عرفـات يبا

  .روند مياده يداخل شهر را نوعا پ يرهايمسو  كنند مين اجاره ياتوبوسها  آفريقايي
 بـه ويـژه  ، يدر عربستان آزاد است، لذا رانندگان تاكسـ  يفصل حج، نرخ تاكس در

س هـم  ي، پلـ دهنـد  مـي ش يتا صد برابر نرخ معمول افزا اعمال، يام سه روز اصليا در
  .شود مين يچ اعمال نظارتيت اما هاس ين گرانيناظر ا
 ييجابجـا و  نقـل و  حملدر  تيرياعمال مد يبرا يتيريمد ،در عربستانن ينچهم
 ، محـل اجتماعـات، شـرطه   ها ها، مسجدها، گذرگاه ابانيهمه خ . درجود نداردو مردم

ـ  ،ييفه راهنمايا وظيگو اماس) هست، ي(پل شـترناظر  يا بـاز كـردن راه نـدارد، بلكـه ب    ي
چـه درعرفـات، چـه در مشـعر، چـه در       ،هـا  ابـان يخ ، چـه در ها است. چه در مسجد

محـل جمـرات،    جمرات، چه در ريها، چه در منا، چه در مس ن مكانين ايب يرهايمس
 يهـا  از كـل روش و  كنـد  مـي ك جمله ساده را تكرار يستاده، فقط يس ايكه صدها پل

آن جملـه  و  دانند ين را ميهم ،اديت زيجمعو  محل ازدحام از در هريمورد ن يتيريمد
  :گويند ميو  كنند مين را هم خالصه ينجا راه است. اما هميا يحاج ينكه ايا

  ».راه يحاج يا«، »ا حاجيق يطر«
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ـ ا بـدتر اسـت. در   مسجدالحرام وضـع از همـه جـا   و  يمسجدالنب در ن مسـاجد  ي
مسـؤالن اداره حـرم   و  سيدست پل يكينوار پالست يمقدارو  يكينرده پالست يتعداد

 به ويـژه  ،ورود به حرم هاي راه ،نمازاز ساعت قبل  دو يكيمثالً اي  است. به هر بهانه
اطراف هاي  نيزم يد رويبندند. نماز گزاران با مينماز صبح موقع را در  مسجدالحرام

 يكـه رو اي  كننده يمواد ضدعفون به ويژهمسجد نماز بخوانند، كه كامالً آلوده است، 
 ي، چـون اغلـب مـردم سـجاده هـم ندارنـد، رو      زننـد  مـي  اطراف مسـاجد هاي  سنگ

 كـه  درحـالي خـود را بگذارنـد.    يشـان يد پي، باروند مي كه مردم باكفش راه ييها نيزم
هرنمـاز،   يكـ يا مردم معموالً تـا نزد يرش وجود دارد. يت پذيداخل مسجد هنوز ظرف

، كـه  كننـد  مـي  قيساعت مانده به نماز مردم را تشو كين، يمأمور، اما كنند مي طواف
 يمشكل بزرگـ و  نند،ينش مي ر طواف كنندگانيمردم در مسو  ل دهنديصف نماز تشك

، خواهنـد  مـي  ياديـ ر از نماز عده زيا درمواقع غي. كنند مي جاديطواف كنندگان ا يبرا
ن يـ ده است را ببوسـند، ازدحـام اطـراف ا   يكه به كعبه چسب )اهيسنگ سحجراالسود (
ـ ، مشـكل ز اسـت  گوشه شروع طـواف  يعنيك گوشه مهم كعبه، يسنگ كه در   يادي

 ره طـواف، حركـت  يط دايطواف كننده، مح چراكه. كند مي جاديطواف كنندگان ا يبرا
 ط حركتيعمود بر محو  امتداد شعاع بوسد، در مي راحجراالسود كه  يكسو  كند مي
رد، يـ گ مي طواف صورت يط خارجين تداخل كه از چند نقطه به طرف محي. اكند مي
 يس بـرا يك پلينكه، فقط يتعجب ا ياست. جا ساز مشكلدر موارد خلوت هم  يحت

و  فقـط نظـاره گـر ازدحـام    و  سنگ اسـت  يت هست، كه اوهم باالين جمعيكنترل ا
 در زمـان ند، توان مي يراحته ب كه درحالي ن نقطه از طواف است،يا ينظم يبو  يشلوغ
حـد   در بدون فشـار و  نظم رواجب را متوقف كنند، تا طواف درين عمل غيا يشلوغ

  مردن انجام شود.
حجـاج،   ريمس ، عمود بردهند مي مروه انجام ن صفا ويب يكه حجاج سع يمحل در

 يبـرا  يجـد  به صورت، يتداخل ضربدر نيبه مسجدالحرام است. ا يچند در ورود
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گـر،  ياست. بـه عبـارت د   ساز مشكل، صفا و مروهن يراه روندگان ب يبرا وها  يورود
 يضـربدر هـاي   تقـاطع  يبـرا  يچ فكـر يمسـجدالحرام، هـ   به ويـژه ن يانتظامات حرم

  ندارد.و  نداشته
دارد.  ت مــردم داخــل مســجد وجــوديهــدا يرايــ ياركميبســ ييعالئــم راهنمــا

ش زمان ي%)، افزا80 يعنيدانند، ( نمي يكه زبان عرب يحجاجبراي ن اشتباه، يكوچكتر
ـ   يك ساعت و بير حركت فردرا تا يشدن مس يطوالن و ك يـ  يشتر بـه دنبـال دارد. ول

ـ طر«آن  اسـت و  يكالم كه قبالً گفتم بر زبان همه انتظامات حرم جـار  ـ ق ي  »ا حـاج ي
ن راه يـ نكـه ا يرد. ايـ سه كلمه بگ نيام از اينوع پها  د دهيبا يخارج يك حاجي است.

ت اسـت،  يك شخصـ يرين مسـ يـ د، ايد، حركت كنينيد، ننشيستيد، ناياست، توقف نكن
حـال   لچـر در يك ويا وسائل حرم است، يآب هاي  حال حمل فالكس در يك گاري

  د و... .يد، تجمع نكنيت است، شلوغ نكنين جمعيبحركت 
ـ ق يطر«من نام كتاب را كه  ن كـالم انتخـاب كـردم، كـه     ياز همـ ، اسـت  »ا حـاج ي

  ستم حج توسط عربستان است.يس ت دريريت از نبود مديحكا
بـا موانـع    و كردنـد  ميشتر يب ن رايمأمورن كلمات، تعداد يتكرارا يجا هكاش ب يا

  .دادند ميح را به مردم نشان ير صحيمس يمصنوع
در  يولـ سـت،  يار نيحـوادث، بسـ  هـاي   ات حج تعداد كشـته يكل عمل سال در اگر هر

ك يـ ات حـج  يـ ن است كه، عملي، علت اشود مياد يار زيبسها  ، تعداد كشتهها سال يبعض
ـ ار رعاياست، لـذا مـردم بسـ    يعمل عباد ، كننـد  مـي  تـالش  و كننـد  مـي را  گريكـد يت ي

بـه  . ستيعربستان ن يل نظم اعماليبه دل انه،يجاد نشود. وگرنه عدم تلفات ساليا يبرخورد
افتـد تلفـات وحشـتناك اسـت.      مـي  حادثـه كوچـك اتفـاق   ك يـ كـه   يل، زمانين دليهم
ـ اتفاق افتاده است، مثالً آتش گـرفتن  منا  متفاوت در هاي سالكه  يرحوادثينظ ك چـادر،  ي

گروه حجاج، مانند فاجعـه منـا    مخالف جهت حركت كردن دوو يا  ك پليخراب شدن 
  شدند.نفر كشته  7400ش از يب كه يالديم 2015و  يقمر يهجر 1436 سال در
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  يتيخدمات امن

 يتـاكنون رو  اسـت و  يمثـل عربسـتان، كـه پادشـاه     ياز كشـور  انتظار رغم علي
دسـت دزد را   يمعمـول  يك دزديـ  يده است، برايانتخابات به خود ند و يدموكراس

 درهمـه جـا رايـج و    يباشـد، امـا متاسـفانه، دزد    يمثال زدن يتيد امني، باكنند مي قطع
 هـا و  ده شـدن دالرهـا، ارز، پـول   ياز حجاج از دزد ياريكه، بساي  گونه هع است، بيشا

هـا، راننـدگان    در شـب  به ويـژه خلوت،  يها ابانيخ ه دارند. دريجواهرات و...... گال
، نـه راننـده   يكشند، اما كسـ  مي يحت و يآنها را زخم و زنند مي، به حجاج يعربستان

  .ام بوده ياتين جنايچناست. من بارها شاهد،  در كاراي  نه محاكمه ده ويد را يخاط

  يخدمات بهداشت

، همـه خـدمات   كننـد  مي حج با مسؤالن كشورها، اعالن يقراردادها عربستان، در
از يـ صورت ن در همان است ويمختلف مهاي  ه به عهده كشورياول يسالمت و يبهداشت

عربسـتان اسـتفاده كننـد. لـذا     هاي  مارستانيب ند ازتوان ميامثال آن  و يبه اعمال جراح
ـ نفـر هسـتند، حتمـا    150تـا   100گروه (كاروان)از حجاج كشورها كه حدود  هر ك ي

ن هـر  يدر محل اقامت آنهـا باشـد. عـالوه بـرا     د همرا داشته ويداروخانه با پزشك و
، ير چشـم پزشـك  يـ نظ يهم داشته باشد، تا خدمات يمارستان مركزيك بيد يكشور، با

هـاي   بخـش  و يشـگاه پزشـك  يماو آز ينيب ، گوش و حلق ويولوژي، راديدندانپزشك
مارسـتان  يماران كشورخود را، اگر توسط پزشك گـروه معالجـه نشـود، بـه ب    يگر، بيد

ب اسـت.  يـ ن ترتيهم وضع به همـ منا  مربوط به كشور خود اعزام كنند. در عرفات و
منا به درمانگاه عربسـتان   ك بار دري. كند ميكاروان معالجه  هر پزشك گروه در يعني

اگـر  ها  وقت يعرفات، بعض د درمانگاه خودتان. اما در منا ويگفتند برومراجعه كردم، 
  رند.يپذ  مي سرشان خلوت باشد،
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برخـوردار   ييد گفت، كه از امكانات بـاال يعربستان هم باهاي  مارستانيمورد ب در
نباشـد، بـه كشـور خـود      يفـور  يعمـل جراحـ   ، اگردهند ميح يستند، حجاج ترجين

 مراجعه كنند.

  يفرهنگخدمات 

ـ ياطالعـات د  متفـاوت هسـتند، از   ياج با عقائـد مـذهب  جنكه، حيتوجه به ا با  ييبـاال  ين
ق سـفر حـج   يـ ك بار توفيطول عمر، فقط  در ب به اتفاق آنهايرت قيرستند، اكثيبرخوردار ن

مكـان مقـدس، كـه انتظـار دارنـد،       مسجدالحرام به عنوان دو و يدارند. آنها به مسجد النب را
 يبـا مشـرك (نـوع    ههمـرا  . برخورد خشن وكنند ميش دهد نگاه يآنها را افزا يحالت معنو

بـه خـدا   تـا   انـد  نهـا آمـده  يا چراكه. كند ميبه آنها وارد  ينيكافر)خواندن حجاج، شوك سنگ
در در مسـجدالحرام  و يـا   9امبريـ كنار قبـر پ  در و يك شوند، حاال در مسجدالنبيشتر نزديب

 ن امـر بـه معـروف و   يل برخورد خشن مسؤلي. هرچند به دلگويند ميمشرك  كعبه به او كنار
نهـا،  يقـت ا يامـا درحق  ،دهـد  ميپاسخ آنان را  ي، كمتر كسزنند ميكه به عنوان مشرك  يتهمت
ان كـه  يعيمـثالً شـ   يه اختصاص به گـروه خاصـ  ين قضي. اكنند ميوس ياز مردم را مأاي  عده

هـا   يوت است ندارد، آنها هركس كه ماننـد وهـاب  عربستان متفاهاي  يمذهبشان كامالً با وهاب
ـ كانادا را داهل  يخانم مسلمان سن كيخوانند.  ميعمل نكند را مشرك   يدم كـه بـا صـدا   ي

دانـم گفـت،    مـي  يسـ يد انگليـ د يدارد حل كنم. وقت يكرد، رفتم كه اگر مشكل ميه يبلند گر
، كننـد  مـي ن كه وارد عربستان شدم، نه تنها مـرا مسـلمان خطـاب    يندارم، اما ازروز يمشكل

شـوم، امـا بـه مـن      تـر  نجا مسـلمان ي. من از كانادا آمدم اگويند ميكافر  بلكه به من مشرك و
گفـت   مـي دم، يـ س را ديم انگلـ يمقـ  يك پزشـك مصـر  يگر يد ييدر جا اي. گويند مي كافر

ارتگـاه  يم، بـه احتـرام صـاحب ز   يـ رو مـي ارتگاه يهمه به ز مصر است. در يمذهب ما شافع
خواسـتم دسـت بـه پنجـره      نجا منيداند، اما ا مين را كفر نيا يم، كسيبوس مي اطراف قبر را

نهـا چـه   يدانـم ا  مـي گفت، شرك شرك، كفر كفـر. مـن ن   يعربستان مأمورامبر بزنم، يحجره پ
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 يراسـالم يب غهدوران حج، بلكه همـه را بـه مـذ    ط درقنه ف خواهند مينها يدارند، ا ياسالم
قرآن كه مربوط بـه كفـار    از ياتيداده است. آنها آ ين دستوراتيآورند. كجا اسالم چن ود درخ

بـه شـدت    يمسـجدالنب هـاي   ين پزشـك كـه از وهـاب   يـ خوانند. ا مي مسلمانان يهست، برا
اداره كننـد.   يكنفـرانس اسـالم  و يـا   نه را االزهر مصريمد د مكه ويبود، ادامه داد، با يعصبان

آن هـم   ،ن را اداره كننـد يد حرمينها بايدانند.. چرا ا نمي را مسلمان يكسها  ير از وهابينها غيا
كـه بـه    يهـاي  سـال نمونه را ذكر كردم وگرنه، در طـول   ن دوين وضع اسفبار. البته من ايبا ا

ـ ، بـه دل چراكـه . ام دهياد دين زيل معترضين قبيا ، ازام حج رفته ـ    ييل آشـنا ي  و يبـه زبـان عرب
ـ   در هـر  ،صحبت كردن با حجـاج  و يسيانگل از نخبگـان كشـورهاي   نفـر   50ش ازيسـال ب

  كه به اداره حج اعتراض داشتند. ام دهيدمختلف را 
مراكـز   و يمسـجدالنب  ، در كنـار مسـجدالحرام و  يفرهنگ يغيتبل يبه عنوان كارها

هـا   كتـاب  يمحتـوا  هـم از اي  . عـده كنند ميع يتوز ياديزهاي  ، كتابياحتيس يارتيز
اسـت كـه حجـاج از آن متنفـر      يمـورد همـان مسـائل    همه درها  . كتابكنند ميغ يتبل

ـ  تفرقـه  همـه مسـلمانان و   تقريبـاً مشـرك خوانـدن    كافر و يعنيهستند،  ان يـ م يافكن
، چنـد قـدم   گيرند مي را ها از حجاج كتاباي  كه عده ام ار مشاهده كردهيمسلمانان. بس

  اندازند. مي زبالهل در سطل ته ا حداكثر دري جلوتر و
 نند وينشـ  مي يوهاب ياز علمااي  ، عدهيمسجدالنب گوشه گوشه مسجدالحرام و در

. تعـداد  كننـد  ميغ يبلت، همان بحث مشرك بودن اكثر اعمال مسلمانان را يبه زبان عرب
 هاييكدام از مسـاجد فـوق اسـت. بلنـدگو     در هر يش از ده كرسين افراد بيا يكرس

آنان. اما اگر دو  يت فرهنگين از فعاليدهد. ا ميرا پوشش  يهست كه منطقه هر كرس
با هم صحبت كردند، آنهـارا بـه عنـوان     يا در مسجدالنبينفر مسلمان درمسجدالحرام 

مه آنان از اخراج از عربستان هست تا زنـدان  يجر و كنند مي ريگتك مذهب دسيمبلغ 
حـج،   يعربسـتان بـرا   ك بار در عمرش آمدهيك نفر يد، يبازداشت. حاال تصور كن و

  از حج محروم كنند. را اخراج و اوگر يد يك حاجيبه بهانه حرف زدن با 
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ر از كشـور  يـ غ يك حـاج يـ ل صحبت كردن با يكه به دل ام دهيرا د يافراد شخصاً
به هتلش آوردنـد،   گردن او را بستند و پا و ر دست ويك زنجيرا گرفتند، با  حود، او

شـتر شـامل   ين گونـه برخـورد ب  يكنند. ا  بعد زندان رند ويرا بگ او ييتا مدارك شناسا
  كار دارند. كمتر ي. با افراد عامشود ميها  ل كردهيون، تحصيعلما، روحان

  يفرهنگدر امور  يض نژاديتبع

هـاي   . در صـف گذارنـد  مـي فـرق  هـا   ن مسـلمان يب يمسجدالنب در مسجدالحرام و
در روضـه   بـه ويـژه  و  امبريـ حجـره پ  يكـ يك كعبـه، در نزد ينزد جماعت، در يجلو

را اي  عـده  قه ويست دقيرا باي  عده قه ويرا پنج دقاي  قه، عدهيرا دو دقاي  امبر، عدهيپ
  .دهند مي يدر روضه نبونشستن ك ساعت قبل از اذان تا بعد از نماز اجازه ي

ك روضـه  يـ رفـتن نزد  ين موضوع حادتراست. چون زمان آنها برايها ا خانم يبرا
. كننـد  مـي  يبنـد  ، زمانيروضه نبو يراهنماهاي  مدت خانم در اينساعت است.  دو

 ،راهـا   كشـور  يبعض يها فرستند در روضه. اما خانم ميهم  چند كشور را باهاي  خانم
قه وقـت  يكه كمتر از دو دقاي  گونه ه، بگذارند مي، در آخر ها ارت خانميدر هرنوبت ز
 و حـج همـراه مـن بـوده     رهـا درسـفر  ن موارد را از قول خانمم كه بايداشته باشند. ا

 ،انـد  حـج حضـور داشـته    مختلف يسفرهاديگري كه در هاي  ازخانم يلين خيهمچن
گروه ازحجاج كه بخواهنـد   ه داشتند. البته هريض گالين تبعيشه از ايم كه هميگو مي

ر مـذاهب  يت اعتقادات سـا يمحكوم مفصل در يك سخنرانيشوند،  يوارد روضه نبو
  ان.يبخش آقا هم درها  ، هم در بخش خانمكنند ميارائه  ياسالم

صرفنظر  حج هست، كه فعالً يتيريستم مديدر س يادينقاط ضعف ز البته موارد و
 كنم. مي



 

  



 

  
  
  
  
  

  ش1394/ق.  ه1436سال  حجن يحوادث خونفصل سوم: 

بودم. بعد از دو هفتـه   ج، من در سفر حيالديم 2015 و يقمر يهجر 1436سال 
ور در مسـجد  يشهر 20م. روز جمعه يحركت به مكه آماده شد ينه، براياقامت در مد

  .  ميبه طرف مكه حركت كرداز مسجد شجره  م.يشجره محرم شد

  ل درحرميسقوط جرثق

 يامك بـرا يك پيم، ياده شده بودياستراحت پ ينه و مكه براين راه مديكه ب يزمان
م كـه  يدي. پرسـ انـد  كشته شدهاي  ل افتاده و عدهيك جرثقي، مسجدالحرامما آمد كه در 

. انـد  بـوده  يدادران تعيا نه، كه معلوم نبود. بعداً مشخص شد از ايبوده  يران كسياز ا
  ر بود.يمتغها  آمار

نفـر   14جمعـا   ،ليـ سـقوط جرثق و  م كه در حادثـه مسـجدالحرام  يديدر مكه فهم
كـه   يلـ يم كه قالب و سـر جرثق يديد مسجدالحرامران كشته شده بودند. البته، در يازا

 شـد  مـي ن ش را باز كرده بودند و اگـر توفـان  يها چ و مهرهيبوده و پ يميافتاده بود، قد
دوسـتان   ران، كه ازير ايركبيم استاد دانشگاه امير سليمهندس م يافتاد. آقا نمي ليجرثق

مـن نشسـته   « :گفـت  مـي  ده بوديصحنه حاضر بوده و واقعه راد من است، در يميقد
ـ  يدم توفان شروع شد و گرد و خاك رويبودم د خوانـدن بـودم    كـه مشـغول   يقرآن
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ـ يمه ير سـقف صـدا  يم زيديما رسر سقف، تا يم زيگفتم برو ام نشست، به خانواده  يب
و آنقـدر   مسـجدالحرام ل افتاده وسـط  يك جرثقي يدم كه قسمت بااليدم و بعد ديشن

اما اجازه  ديران زود رسيداشت. البته هالل احمر ا يم چه عواقبيديشلوغ شد كه نفهم
  دخالت به آنها ندادند.   ورود به عمل و

ون يـ ليك ميـ  ش ازيكه ب يا در محليآ بوده است؟ يليل به چه دلين جرثقيافتادن ا
ل يـ در حد جرثقآن هم  يزات ساختمانيد تجهي، باكنند مي شبانه روز رفت آمد در نفر

ـ نگاه كن 2015سال  اطراف حرم درهاي  باشد. اگر به عكس ـ ي ل يـ جرثق 20ش از يد، ب
طـول دوران   كندن بتـون در  دن سنگ ويبر ياطراف مسجدالحرام است. سروصدا در

ـ ا قابل تصور است، كه در مدت يآزار دهنده است. آ واقعاًحج  ك مـاه فصـل حـج،    ي
رات، كـه  ين تعميادامه دارد. در طول ا و شود ميل نيتوسعه حرم مكه تعط رات ويتعم

بـه  حرام الحجـاج در مسـجد  هـاي   ريده سـال اسـت ادامـه دارد، مسـ     از شتريتاكنون ب
ن وضـع حـداقل   يـ د. اشون يگم م واقعاً ياديو عده ز شود ميمنحرف  يجد صورت

  گر ادامه دارد.يتا ده سال د

  شود مياعمال حج شروع 

م و بـه عرفـات   يمحـرم شـو   م ويد لباس احرام بپوشيبا ،شد الحجه ذيروز هشتم 
شـب را تـا فـردا غـروب در      ،ميبه طرف عرفات رفت 11م. من با دوستان ساعت يبرو

 در عرفـات هسـت، نـه نهـار     يكرد. نـه صـبحانه درسـت    ميداد يم. گرما بيعرفات بود
بـا   م وياست. نماز مغرب و عشا را خوانـد  ريك بسته نان و پنينه شام، كه  درست و

م. اذان صبح يشب را در مشعر، كنار همان دوستان بود م.يطرف مشعر رفت اتوبوس به
بـه طـرف منـا     6:15سـاعت  . ميكه شد، نماز صبح را هم در مشعر به جماعت خواند

م، صـبح زود  ينفر از دوستان قرار گذاشته بود چندم به منا. من با يديرسم تا يراه افتاد
منـا  هـاي   بـه چـادر   يامـا وقتـ   م هتـل. يم، بروير كنيم، تقصيكن يقربان ،م جمراتيبرو
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ـ ير آمدياز دوستان، گفت شما د يكينبودند. من زنگ زدم به  م آنهايآمد  م ويد ما رفت
ـ    اآلن  ادم هسـت كـه صـبحانه هـم     يـ م. يروجمرات هستم. لذا قرار شد كـه مـا هـم ب

  گر آمدند.يپشت سر ما هم دوستان د ميراه افتادو م ينخورد

  منان يخونفاجعه 

محل اقامـت در منـا بـه طبقـه هـم كـف        يطبقه باال هست كه همه از ير گذريز
س مـا  يم، پلـ يرگذر رفتياز همان ز ما روند ميبه طرف جمرات  رياز آن مس و روند مي

ن يكـرد. حجـاج نوعـاً از همـ     ييكه خلوت هم بـود، راهنمـا   204 ابانير خيرا به مس
ـ به راحتي قه يدق 20. تا روند مي به جمرات يموازهاي  ابانيا خيابان يخ چ يم و هـ يرفت

 8.20در سـاعت   .حركت كند و كندتر شد ،قه صبحيدق 8.10ساعت  نبود، از يمشكل
 جلـو  ياگركسـ  ده بودنـد. يهمـه بـه هـم چسـب    . ميسـتاده بـود  يگر حركت نبود و ايد

و بـه صـورت مـوج     دادند مي فشار تيجمع ،خورد مي گرييد سرش به سر ،رفت مي
ده بودنـد. از  يهمه به هـم چسـب   . چون حركت نبودكردند مي به عقب و جلو حركت

آب  يبطـر  چنـد ، ما هم درجه بود 50اد شد و حرارت هم يز اريبس گر فشاريد 8.40
بود. خالصـه   هم مانده يك بطري و شدمصرف ر يكوچك همراهمان بود، كه اول مس

م. يخـورد  مي كم كم آب يدرجه با درب بطر 50 ياد شد و درحرارت بااليز يتشنگ
قه تمام شد. هوادر يدق 10هم ظرف  يبه هر حال آن بطر شتر.يك قورت و نه بيالبته 

بـه   هـا  اد، باعث شده بود بـدن يشتر شده بود. تجمع زيدرجه هم ب 50ت از ين جمعيب
هـاي   بـدن  رغـم  علـي ، هـا  ييقـا ياز افر ياد بشود. برخيآورد و حرارت ز مي هم فشار

 نيزمـ  يرو شـده و هـوش   بـي  جيرمـق شـدند و بـه تـدر     ي، بها ن فشاريبزرگتر، با ا
كـاروان   م. جلـوتر از مـا هـم   ياول بحـران بـود  هـاي   فيقت رديافتادند. ما در حق مي

 ،يران، ماننـد خراسـان رضـو   يـ مختلف ا يها لچر بودند، از استانيبا و رانيجانبازان ا
ما بودند. كاروان گنبـد خـانم داشـت،     ي.. هم جلو.، فارس، گلستان ويخراسان شمال
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ـ ياهـاي   ران خانم نداشتند، خـانم ياهاي  گر كاروانيد يچون اهل تسنن بودند ول  يران
انجام  ياضطرار و به صورتكوتاه  ، وقوف در مشعر راها يازسن يبعض يحت عه ويش

منـا   يچادرهـا  در روند ميو  كنند مي يرم جمرات و روند مي . بعد هم شبانهدهند مي
ـ قب، تـا زمـان   كننـد  مياستراحت  ـ ينظـر جمع  . ازرسـد ه اعمـال ب ي ، جـو غالـب بـا    يت

ـ يهر ا ياه پوستان بود. مثالً به ازايس به ويژهها  آفريقايي  آفريقـايي حـد اقـل، ده    يران
ـ كـم   يلـ يخ يمالز و ير اندونزينظ هاييكشورر بودند. البته يدرآن مس  و يهنـد  يول

ط بـدتر از مـا بـود. چـون عـده      يشـرا  ،متر 500 پشت سر ما تا اد بودند.يز يپاكستان
شـلوغ   يلـ يخ ،ميد برگرديياياز همراهان ما گفت ب يكيهم افتاده بودند.  يرو ياديز

ف يـ م حيراه آمدهمه  نيگفت ا از دوستان يكيد. يياست، من گفتم هر چه شما بگو
 م.ي. مـا هـم قبـول كـرد    شـود  مي باز م تا راهيگر صبر كنيقه ديدق چندم. ياست برگرد

كـه اوج   217تـا   221كوچه  ،ن ماييو پا 223سركوچه  يعنيما  يجلوشد،  9ساعت 
س و ياز پلـ  .كم كم مردن شـروع شـده بـود    حاكم شد ومرگ بار  يبحران بود. فضا

ك يـ عربستان با بلنـد گـو و   هاي  س)يشرطه (پل اي ك دفعه عدهينبود.  يراهنما خبر
ارجـع   يحاج«اد زدند كه: يآنكه راه را باز كنند، با بلند گو فر ين آمدند و به جايماش
ـ برگـرد عقـب، برگـرد عقـب، برگرد     يارجعـوا (حـاج   ،، ارجعواء، ارجع وراءورا د، ي

 بـه هـاي   ينكه وروديا يد. آنها به جايگفتند برگرد مي شده بود كه اما چه، »د)يبرگرد
مترجلوتر از ما  50را كه  223 ر كوچهير خلوت شود، مسيرا ببندند، تا مس 204 ريمس

خواستند به جمـرات برونـد،    مي يگرير ديكه از مسها  ييقايفرآبود باز كرده بودند تا 
ن راه جمـرات بـه   يـ ن كار نـه تنهـا ا  يند. با ايايرفتن به جمرات ب يبرا 204ابان يبه خ

 ييهـا  ييقايافر برگرد. گويد مي رود جمرات مي كه يس به كسيبسته شد، بلكه پل يكل
بردنـد، شـروع كردنـد بـه      مـي  هـم حسـاب  هـا   سيدارند و از پلـ  يكل بزرگتريكه ه

ختنـد  يهـم ر  يلچر بودنـد، رو يو يما رو يران، كه جلويبرگشتن. كاروان جانبازان ا
 كـه  يآورد كـه زمـان   مـي  فشـار  يدر گرما و خسـتگ قنيا .بودند 223چراكه سر كوچه 
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ـ   يادم هست از خسـتگ يم. خود من يم بلند شويستتوان مين مينشست مي كن ينشسـتم ل
د، خواستم بلند شوم، موقـع بلنـد   ينفس كش شد مين ن بود كهين سنگييپا يآنقدر هوا

دستش را به كمربند احرام من گرفته بود تـا او را هـم بلنـد     آفريقاييك خانم يشدن 
 بـه او  يسـ يستم اورا بلند كـنم، لـذا بـه انگل   توان مينهم  من. ن بوديسنگ واقعاًكنم. او 

تو را هم بلند كنم. دو سـه   يخواه مي م بلند شوم، چگونهتوان ميگفتم من خودم هم ن
 س،يد) گفتن پلـ يد برگرديبرگرد( »اارجعو ا،ارجعو«ن ين اتفاق افتاد، باالخره با ايبار ا

 يمـواز  يرهاين مسيهم افتادن. ب يو شروع كردند رو ختند رو سر و كله هميمردم ر
هـا   داخـل چـادر   آنكـه  يبـرا  .از حجـاج اسـت   يبعضـ  يبه سمت جمرات، چادرها

غالبـاً مربـوط   ها  ن چادريده بودند. اي، تخته كوبها ن چادريا ينرده آهن يدانشود، رويپ
متاسـفانه   سـت. ها يلبنـان  ير، مغرب و حتياز جمله مصر، الجزا ييقايافرهاي  به عرب

ـ    خود راهاي  درب چادرها  يريو الجزاها  يمصر ـ بـا زنج  يبـاز نكردنـد. حت ر بسـته  ي
ر يبـه مسـ  هـا   ن چـادر يـ سـتند از ا توان مـي  درش باز بود، مردمها  ن چادريبودند. اگر ا

ـ ازدوستان من، بـه   يكير دهند يمجاور كه خلوت بود بروند و ادامه مس و يمواز ك ي
هـا   يريـ ك نفر از الجزاينكه يتا ا كنند ميبرد، اما درب را باز ن مي پناه يريچادر الجزا

و  رونـد  مـي گر به زور داخـل چـادر   يخواست برود داخل چادر، او و دونفر د مي كه
هم شروع كردند، رفتن به پشت بـام  ها  ييقايمخصوصاً افر اي عده .كنند ميدا ينجات پ

 چادرهـا.  يبـاال  رفتنـد  مـي گرفتند  ميرا ها  و نرده رفتند ميهم راه  يآنها رو .ها چادر
  ند.  شد ميلخت مادر زاد  تقريباً ها بام چادر يمردم در موقع باالرفتن رو

 شنهاد كردند كه بـه يدوستان پم. يجان شده بود يكامالً بم يكه با هم بودما سه نفر 
م و قدرت حركـت نـدارم،   توان ميمن گفتم من اصالً ن ،ميبروها  پشت بام چادر يباال

و عبـور از   كند ميم درد يگفت من هم پا از دوستان يكيد. يد بروياما شما جوان هست
ت مـن سـاعت   يجمع ير دست و پايم زيماند يسخت است. باالخره سه نفرها  نرده

چشمم را باز كردم، فكر كردم خواب بودم و حـاال   10هوش شدم و ساعت  يب 9.30
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هـم بـود. عـده     يهـا رو  تناك و بـدن گرما وحشـ  ،اديدم هنوز ازدحام زيدار شدم. ديب
و  شـد  مـي  جاديا يمتر يسانت 40ك فاصله ي ند،كند ميرا ها  ، نردهها آفريقايياز ياديز

رك نـرده بـه طـرف چادرهـا برونـد.      يت ن دويبرد تا از آن فاصله ب مي ت هجوميجمع
 يبودنـد و پـا رو  وزن ن يسـنگ كـه   اي عـده ند. شد مي نگونه تلفياها  يليمتاسفانه خ

 بـه ويـژه  شكسـتند. همـه افـراد     مـي  راهـا   نهيگذاشتند و قفسه س مي نه مردميقفسه س
هـا   افتادند، بچه مي از پشت يشان را به كمرشان بسته بودند، وقتيها كه بچهها  ييقايافر

نبـود. عـده   پـا   يروسـتاده  يا يهم افتاده بودند. كسـ  يند. افراد روشد مي درجا تلف
چ يگرمـا، هـ   و يدرحال جان دادن بودنـد. تشـنگ   ياديجان داده بودند، عده ز ياديز

چ مسـؤل  يا هيانتظامات،  مأمورس، شرطه، ياز پل ينگذاشته بود. اثر يكس يبرا يرمق
 يمـه جـان  يكـه ن  هـايي كرد. آن ميت عبور يجمع يباال كوپتر، ازينبود. چند هل يريگيپ

 كوپتر را متوجـه خـود كننـد، تـا    يپرسنل هلخواستند  ميداشتند، با دست تكان دادن، 
چ يدن كشته شدن مردم هـ يد كوپتر ازيپرسنل هل ييشان بكنند. اما گويبرا يد كاريشا

 ي، آب روهـا  كشـته  يدور زدن روجـاي   بـه  كوپترهـا، ين هلينداشتند. اگر هم ينگران
ـ اد مردم برسند، يامداد به فر يروهايتا ن كردند مي يا اطالع رسانيختند، ير مي مردم ا ي
، كـه  هـا  نيبود، كنترل كنندگان دورب 204ابان ين كه قدم به قدم در خيهمه دورب از آن

را خبـر   يامـداد  يروهـا يهمـه انسـان در حـال كشـته شـدن اسـت، ن       نيدند ايد مي
 ،تيريد مـد يرسـد ضـعف شـد    مينظر  به هرچند .كرد مي د وضع فرقي، شاكردند مي

در  يامـداد  يروهـا يبـود، امـا، عـدم اقـدام ن     يانسـان ن فاجعـه بـزرگ   يا يعامل اصل
بودن فاجعه  ينه عمديست زمتوان مي يبعدهاي  يه و مدل امداد رسانياولهاي  ساعت

  جاد كند.يرادر ذهن ا
 ياز تشـنگ  يهمگـ  تقريبـاً ن مشاهده كشته شدن حجاج دراطراف مـن، كـه   يع در

ـ نزد ك دوسـت همـراهم  يـ دم كـه  يد ،جان دادند افتـاده بـود.    اي عـده  يك مـن رو ي
ـ انـه، د ينم زنده اسـت  يسرم را ببرم جلو بب. خواستم حركت كنم دم گـردنم خشـك   ي



 45        ش۱۳۹۴.ق/  ه۱۴۳۶فصل سوم: حوادث خونين حج سال

 

بـاز   او ينيشان عرق نشسته بود و پره بيا يشانيپ يم حركت دهم. روتوان ميشده و ن
 يرو يگـر يدوسـت د گـرم  يكشد. طرف د مي . مطمئن شدم دارد نفسشد مي و بسته

ـ يدم، چون يد نمي را شانيافتاده بود. من سر ا اي عده شـان  ين مـن و سـر ا  يك خانم ب
هـم   آنهـا دار شـدم و  يكردم خودم از خواب ب مي ه داده بود. در آن لحظه من فكريتك

و درك نكـرده   كننـد  مـي  مصـرف  يشان بهتر است كمتر انـرژ يخواب هستند. لذا برا
سـت،  يادم نيـ گـر  يبعدش د يادم هست ولي 10.10ساعت  .اند شدههوش  بي بودم كه

سـر مـا آمـده بـود،      ياز دوستان بـاال  يكين لحظه يشدم. در اهوش  بي چون دوباره
شـما افتـاده بـود و    هـاي   دم بـدن يگفت من د مي آورم). او مي شان راي(بعداً گزارش ا

هـوش   بـي  مـن را  وادا بـود  يچشم شما پ يديسف نه شما را گرفته بود.يت تا سيجمع
 اوداشـته اسـت.    يط بهتـر يشرا گريدوست د .ام بود من مرده هده بود، اما فكر كرديد

گر را يالبته دسـت همـد  . كن نتوانستميرم ليرا بگ دوست شماخواستم دست  مي گفت
رد و نه من قدرت داشتم دسـت  يم، اما نه او قدرت داشت دست من را بگيلمس كرد

 يچادر كاروان به همه گفته بود كه دكتر شجاع او رفته بود و دراو را بكشم. باالخره 
  ند.  هنوز زنده بود دوستانش، اما جان باختهفرد 

ـ نذر كرده بودنـد و از ا  اي عده يهمه دوستان ناراحت شده بودند حت ران هـم در  ي

مرده از جمله نـام مـن را بـه تهـران منتقـل       يك سري يبودند. اسام يريگيتماس و پ

زنـگ   ياز دوستان هم كاروان يكيبه  11ل، من ساعت يبر اساس مدارك موبا كردند.

ن تمـاس،  يـ زمان ا بر اساسد.. يآ نمي ادمين مورد زنگ زدن را ياما خودم ا زده بودم.

ك صـدابه  ي، 11قه به ساعت يقه قبل از آن رخ داده است. ده دقيچند دق يبياتفاق عج

ـ يا ايآ»: «؟يعرف العربي يرانيهل اال« گفت:  مي به گوشم خورد كه يزبان عرب  اي يران

  »  باشد؟بلد  يكه عرب هست

كـس دور و   چيهو  ام ستادهيا 204ابان يدم در وسط خيد ،دار شدميك مرتبه بيمن 
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سـت. دسـت   ين يتـ يچ جمعيدم كه هـ يد ،ابان را نگاه كردميست. سمت چپ خيبرم ن
بـه آن آقـا گفـتم     آنها جنازه بود. يدم كه رويبرانكارد د 50ابان هم حدود يراست خ

ـ نم ايـ خواهم بب مي گفتو  را كنار زد ي؟ حوله جسديچه كار دار ـ ين جسـد ا ي  يران
و عالئـم او   ييچون كارت شناسـا  ،ستين يرانين ايا نه؟ نگاه كردم، گفتم نه اياست 

جسـد و رفـت. مـن     يد رويست. گفت خب اشـكال نـدارد، حولـه را كشـ    ين يرانيا
سـتاده  ين چه كار به جنازه داشت، چه كار به من داشت؟ خالصه من ايم كه ايدينفهم

ـ با يكـ يا نه؟ به هر حـال  يامكان دارد  ين از نظر پزشكيدانم ا نمي به هوش آمدم. د ي
مرا بلند كرده باشد و تا آنجا آورده باشد. تازه متوجه شدم كه به هوش آمـدم، امكـان   

اما بهت زده بـودم كـه    ،حركت ندارم و دست راستم از كار افتاده است. خواب نبودم
ـ ، كتـاب دعـا،دو موبا  حيتسـب  2، راه من بود كه داخل آنف هميك كيكجا هستم.  ل، ي

ك تكه نان، بـود. دوسـتان همـراهم را    يو  جمرات يد هتل، سنگ برايكارت كل پول،
خورد.  مي ك پنكه آب زن بود، آب پنكه به مني تر واش رفتم جلويواش يدم. يهم ند

آنجـا بودنـد، گفـتم اجـازه      يداشت و چنـد زن پاكسـتان   ك گوشه كه سكويرفتم در 
م است (نـا محـرم   ينجا حريست. گفتند نه اينجا دراز بكشم حالم خوب نيد من ايده

هـاي   د كنار تا من بخوابم. خالصـه خـانم  يرم، شما برويم مي است) من گفتم من دارم
 ييد، آن پنكـه كـذا  يشن مي اجازه دادند من آنجا بخوابم. خواب نبودم گوشم يپاكستان

شده بودم، حوله باال تنم افتـاده   سيس خيرمق نداشتم، خ يزد ول مي آب و باد به من
ـ استراحت كردم، د اي قهيدق 40نكه يپا برهنه بودم. بعد از ا ،نكم افتاده بوديبود، ع دم ي

ران نگـران شـده   يـ ل من از ايفامو  ، دوستانچراكهزند،  مي همراهم زنگ مرتب تلفن
 11.45از فاجعه اطالع داشته باشد. سـاعت   يم كسكرد نمي من فكر كه درحاليبودند، 

ـ ياز دوستان ا يكيبكنم،  يبزنم، كار يبلند شدم قدم مـرا  بـود  قـرآن   يقـار  كـه  يران
؟ گفتم مـن مـرده   ييد دكتر كجايشناختم. پرس نمي شان رايشناخت، من در آن لحظه ا
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را  هـا  نجا. او شـروع كـرد بچـه   يمرا آورده ا يدانم چه كس نمي بودم و خدا لطف كرد،
ـ  يمردند و من هم ز ينام برد و گفت چه كسان از  را اي عـده  ير دست و پا بـودم، وقت

ك سـوپر  يابان يزنده ماندم. در قسمت چپ خو  كردم دايمن برداشتند، نجات پ يرو
گفتم كه آب از آن مغازه  ن دوستمياس هم دراطراف بودند. به يتعداد پل كيدم. و يد

ـ بود، حال من را كـه د  ييايم. خود فروشنده كه اندونزيبخر م ينـ  يچنـد تـا بطـر    د،ي
م و بـه  يديـ خر ييم. حولـه و دمپـا  يآب انداخت به طرف ما كه همـه راخـورد   يتريل

آن ارم. يـ ف را بده براتـون ب ي، گفت ككند مي ينيمن سنگ يف براين كيگفتم ا دوستم
ن بـود،  يبـراش سـنگ   واقعـاً  يعنـ ين است. يسنگ يليف خين كيگفت، ا دوستم آمد و

ـ بكنـد.   يكـار  يكسـ  يست براتوان مين يش نمانده بود. كسيبرا يچون جان اد روز ي
  امت افتادم.  يق

 اي عـده  شيه پـ يك سـا يـ رفتند جمـرات. مـن رفـتم در     ن دوستان همياباالخره 
جـا  در اينم تـوان  مـي  سؤال كردم، منو  شان همراهشان بوديها كه پتو يپاكستان حجاج

هـاي   سـه يك يسرم رفت روو  نيزم يجواب، افتادم رون يبخوابم، گفتند بخواب. با ا
ختند و حالم بهتـر شـد.   يمن آب ر يدند حال من بد است، رويكه دها  يپاكستان پتو.

هم به جمرات نمانده، آماده شدم حركت كنم بـه   يليطان دارم، خيش يدم سنگ برايد
كـه از   ينـان  فم را بـازكردم خواسـتم از آن  يسمت جمرات، چون ظهر هم شده بود ك

ز را يـ فم شده، همه چيدم ازبس آب وارد كيرم. ديبگ يجانو  شب مانده بود بخورميد
كـار  و  س شـده بـود  يم كارت عربستان داشـت، خـ  يكه س يليس كرده است. موبايخ

دم يس نشده بود. خواستم بخورم، ديك بود خي. نان خشك را چون در پالستكرد نمي
كـه آنجـا    يك برادر افغاني خورم كه نداشتم.رود، خواستم با آب بين نمييم پاياز گلو

م توان حركـت  يدم پاهايبه من آب داد. خواستم حركت كنم به سمت جمرات، د بود
 يال عربسـتان يـ ر 200گرفتم كه مرا ببرد به جمرات و تـا جمـرات   ويلچر  كيندارد. 
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ـ برند. مـن گفـتم ا   مي الير 20ر را با كمتر از ين مسينبود معموالً ا يرد. راهيبگ  يرادي
دهم، شما بعد از جمـرات مـرا ببـر تـا هتـل،       مي گر به شمايال دير 100ندارد و من 

كـرد، رفـتم طبقـات     مـي  تيكـه آن را هـدا   اي لچر و بچهين ويقبول كرد. خالصه با ا
مـن دسـتور    يجمرات و سنگ زدم و بعد زنـگ زدم بـه دوسـتم و گفـتم بـرا      يباال

د. چـون  اي د شدهيم شما شهيما فكر كردار تعجب كرد. گفت يشان بسيبدهد. ا يقربان
مـن   كردنـد  مـي  خبر داده بود، همـه فكـر  مردن من را  ،رفته بود كاروانبه كه  يدوست
ـ . اگرچه تلفن همراه باخط عربستان خراب بود، اما در موباام مرده ران، يـ ل بـا خـط ا  ي

سـتم  توان مـي ن شـان يچكس جز با ايآن دوستم راداشتم. لذا با ه يشماره خط عربستان
فرد كه قبالً هم زنگ بود صـحبت كـردم.    يشجاع يبا برادرم حاج مهد صحبت كنم.

شـتر  يتهران گفته بود آنهـا ب  شان به منزل ما دريست. ايحالم خوب ن يول ام گفتم زنده
 كـردم، شـما   يآن دوسـتم زنـگ زد و گفـت قربـان     يبعـد از مـدت  نگران شده بودند. 

از حـالم  و  ن كاروان زنـگ زد ياز مسؤل يكير كردم. بعد، ي، تقصير كنيتقص يتوان مي
  ه سؤال كرد. گفت همه در كاروان نگران هستند.  يخبردادن به بق يبرا

نـدارم كـه    يگر جانيدر طبقه هم كف جمرات كه آمد، گفت، من دويلچر  راننده
گـرفتم و   يگـر يدويلچـر   مرا رها كرد و پولش را گرفت و رفت. شمارا به هتل ببرم.

گر پـول  يرم. من گفتم كه ديگ مي ال عربستانير 200تل را نشانش دادم و گفت من ه
. اما مرا تـا فروشـگاه بـن داوود    كرددهم، قبول  مي در هتل به تو پول لذاندارم همراه 

ن هم بن داوود. من گفتم كه ما قرارمان هتل بـود  يد حاج آقا اييمنا آوردو گفت بفرما
د مـرا تـا هتـل    يبا يريال را بگير 200د يخالصه اگر بخواههم من پول ندارم، اآلن  و

 يلچـر يگذاشت مرد و نمي س هتل،يپل دم.يم هتل، در هتل دوستان را دي. لذا رفتيببر
ـ يد بـه هتـل ا  توان ميست، لذا نين يرانين شخص ايگفت ا مي وارد هتل شود، هـا   يران

ـ  يستيتورو  يع حقوق فرديين هم از تضيد. ايايب  يدر عربستان است. باالخره در الب
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 يلـ يدنـد خ يدويلچـر   يو رو آلـود  خـون هتل، دوستانم بودند. آنها مرا كه بـا حولـه   
دهـم.   مـي  د، مـن بعـدا بـه شـما    يـ را بده يلچـر ين ويـ تعجب كردند. گفتم كه پول ا

ا دو لقمه نهار خـوردم. بعـدرفتم   يك يكردم و رفتم رستوران هتل، به زور يخداحافظ
را خوانـدم   عصـر و  . نماز ظهركرد نمي گرفتم. اما هنوز دست راستم كار اطاق، دوش

مـه اول شـب   يرفتم منا، كه ن مي ديبا خانواده صحبت كردم. با و زنگ زدم به تهران و
رفتم كنار منا كـه  ويلچر  رفتم تا پل ملك خالد و با يوقوف كنم. لذا با تاكس در منارا

 200كـاروان، كـه او هـم،    هاي  تا كنار چادر گرفتم دومويلچر  ال پول گرفت.ير 100
ـ ، ادادنـد  مـي  شـعار ها  يرانيون اچال گرفت. همان روز عربستان مطرح كرد كه ير ن ي

ح يدوسـتان توضـ   يودم، برابن فاجعه يشروع ا يمن كه در ابتدا. جاد شدهيا يريدرگ
ـ  »ارجعوا ،ارجعوا«ن اختالالت يدادم، كه علت ا  10000ش از يبود. گفتم به نظر من ب
از فاجعـه   بعـد  ، چنـد روز ياوحـد  يران،آقايس سازمان حج ايي، راند نفر كشته شده

مكه دفن شدند. به هر حال آن شب مـن تـا    ينفر در قبرستان شهدا 8000تنها گفت 
از دوستان كه دعا و نـذر   يلين فاصله خيادر منا ماندم.  كه واجب بود در 12ساعت 

 يز داشـت بـرا  ي، هركه هر چيتيتقوهاي  از دوستان قرص يلياز كرده بودند و خيو ن
رفـتم هتـل و روز   با ماشين مه شب يرم. بعد از نيبگ يوانستم جانتمن آورده بود، كه 

م. اعمال روز دوم را انجام يجمرات كرد ياده رفتم و رمياز دوستان پ يكيدوم هم با 
مه شب دوبـاره  ين. سر زدندكاروان منا. دوستان دوباره به من  يم چادرهايو رفت ميداد

كـردم و   يبعد از ظهر رفتم جمرات، رمـ  ،. روز سوم به منا نرفتمدر مكهبرگشتم هتل 
و  نـد نبود دوسـتانم ستم به اتاقم بـروم، چـون   توان مين ن چند روزيبرگشتم هتل. اما ا

در رفـتم   ،برگشـتم  كرد. لذاهر دو شب كه بـه هتـل   مي ناراحتمآنها  يخال يجا يليخ
 ييشناسـا  از دوستان يكيجسد  ،روز بعد از دو تا تنها نباشم. گريد دوستان هاي اطاق
ـ از حجـاج بـه ا   اي ند. عـده شـد  مـي  ييب شناسـا يـ گران هم به ترتيد شد و ران بـاز  ي
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ـ ياهـاي   ، بـه پاسـپورت  يان عربسـتان مـأمور گشتند، درفرودگـاه جـده    يم  يلـ يخ يران
م همـه  يرفتـ  مـي  كـه  گـر يد يا جاهـا ي. در مكه به مسجدالحرام كردند مي احترامي بي

ن اتفاق را يبودند كه اها  يرانين ايگفتند كه ا ي. مكردند مي يبا ما بدرفتار ها يعربستان
را مهـم   يخيتـار  يسـخنران يـك  ، در نوشهر ينكه مقام معظم رهبريراه انداختند. تا ا

بشود عكـس العمـل مـا     ين اسائه ادبيتر كوچك يرانيگفتند، اگر به حجاج ا كردند و
  د خواهد بود.يشد

كـه از آن بـه بعـد     يخودشان را جمع و جور كردند بـه طـور  ها ياز فردا عربستان
  شترشد.  يدا كردن اجساد بيكمك به پ يبراها  يريگيعوض شد و پ يليرفتارشان خ

  
  



 

  
  
  
  
  

  فاجعه منا از ينيع گزارش شاهدانفصل چهارم: 

  . حجاج ايراني1

و يـا   ا در كاروان مـا بودنـد  يكه  ياز افراد يتعداد يجا به ارائه گزارش كتبدر اين
در قلـب   چراكه ،ن استيتر قين افراد، دقيپردازم. گزارش ا مي شناختم، يمن آنها را م
ك يـ  ين افراد حتيادرگفتار گر ي. ازطرف داند ر آن بودهيك درگياز نزدو  فاجعه بوده

 در ايـن ت محـض اسـت.   ينبوده، بلكه واقع ياسيا نگاه سيو  زيجمله غلط، اغراق آم
فاجعـه   يخـود راو  ماجرا بـوده و متن كه در  ام را آورده يبخش فقط گزارش دوستان

 در مـورد فاجعـه منـا   هـا   گزارش نياز ا تر كامل يگزارشا يكنم در دن نمي هستند. فكر
خواننـده شـود، امـا     يباشد. البته ممكن تكرار ماجرا توسط چند نفـر باعـث خسـتگ   

ده و قابـل اعتمـادتر   يبـه تـواتر رسـ   ها  ل بود كه نقلين دلي، به ايآوردن موارد تكرار
 حجـم  ناسب باده است، متياز آنچه مكتوب به دست من رس ،باشد. الزم به ذكر است

  .ام ر مهم را حذف كردهيغهاي  بخش ن كتاب خالصه ويا

            ن گزارش فاجعه منا است)يتر ن كاملي(ا    الفالفالفالف. . . . مممم. . . . سسسس    ييييآقاآقاآقاآقا

ك يـ م و بعـد از حـدود   يبعد از طلوع آفتاب از مشعر به سمت منا حركـت كـرد  
م. بعـد از  يديحدود ساعت هشت صبح به محل چادرمان در منا رس يرو ادهيساعت پ
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  م.ياستراحت به طرف جمرات رفت يكم

عبـداهللا   ساعت حدود هشت و ربع بـود. پـس از آنكـه از زيرگـذر خيابـان ملـك      

العــرب يـا حتــي   ) قصـد داشــتيم بـه ســمت چـپ يعنـي خيابــان سـوق     25(شـماره  

بـان   ها كه از مسـجدالحرام تـا جمـرات اسـت)برويم كـه سـايه       هادي(راه پ المشاة طريق

يـك خـط مـورب از كنـار      بـه صـورت  داشت، اما ديواره انساني پليس سعودي كـه  

ايستاده بودند، همه حجـاج را كـه در آن لحظـه بيشـتر      204زيرگذر به سمت خيابان 

  ايراني بودند به اين خيابان هدايت كردند.  
، ورود بـيش از سـه برابـر حجـم عـادي      شـد  ميده ، مشاهيراحت هدر واقع آنچه ب

رايـج، بـاد زدن     صـحنه  204بود. در ابتـداي خيابـان   كشش اين خيابان، به داخل آن 
هاي همراهشان بود. مـن   هاي حوله احرام و نوشيدن آب بطري كناره  حجاج به وسيله

دم. كه دو بطري آب با خود برداشته بودم، همان اول مسـير، بطـري اول را تمـام كـر    
سمت جلو ادامه داشت. من خيلي مقاومت كردم تا بطري ه حركت حجاج به كندي ب

دوم آب را نگه دارم اما با فاصله چند دقيقـه از نوشـيدن بطـري اول، شـدت عطـش      
يكـي   عه بيشتر ننوشيده بودم كه ناگهـان باعث شد بطري دوم را باز كنم. اما چند جر

دسـتانش   كـه  درحاليام زد و با التماس  از حجاج پاكستاني با دست محكم روي شانه
رفـت درخواسـت آب كـرد. او     را به سمت دهانش به نشانه عطش شديد نشـانه مـي  

حتي صبر نكرد من بطري را به او بدهم و به محض اينكه عالمت رضايت مـرا ديـد،   
را تمـام   يو خيلي سريع خودش و همسرش آب داخل بطر گرفتبطري را از دستم 

ي يآفريقـا  و كه در آن خيابان بودند از ايران، پاكستان، هندوستان كردند. اكثر حجاجي
ميان چادر كشورهاي عرب شمال آفريقـا اسـت طبيعتـاً     204بودند. البته چون خيابان 

تعدادي از حجاج اين كشـورها، البـالي جمعيـت حضـور داشـتند، ولـي شمارشـان        
 217و  225رعـي  چشمگير نبود. كمي بيشتر جلـو نرفتـه بـوديم (حـدوداً مـا بـين ف      
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ماننـد در حـج    كلي از حركت ايستاد و اين آغازي بر يك فاجعه بي بوديم) جمعيت به
  بود.  

تر بودند، گرما زده شده يـا از   طاقت تر يا كساني كه نسبت به گرما كم افراد ضعيف
 كردند ميرفت، همراهان يا اطرافيان او سعي  . وقتي كسي از هوش ميرفتند ميهوش 

ـ يآنها ن يبگيرند تا كسي رو جلوي بقيه را جـاد نشـود و   يشـان ا يبرا يفتاده و مزاحمت
را بـه سـمت چادرهـا و    هـوش   بـي  فرد شد ميبتوانند آن فرد را نجات بدهند. تالش 

هاي ورودي را بسـته بودنـد و پشـت آن     داخل آن ببرند، اما اهالي چادرها تمام درب
. يـك صـحنه عجيـب،    كردنـد  مـي  موضع گرفته و از ورود ديگران بـه آن جلـوگيري  

ها به سمت اهـالي چادرهـا بـود، كـه بـراي       دراز شده حجاج در كنار نردههاي  دست
گفتند كـه آب ندارنـد.    اما آنها با عالمت سر و دست مي كردند ميگرفتن آب التماس 

، امـا نسـبت بـه    شد مي ديدم كه به كسي آبي داده البته گاهي در حد انگشت شمار مي
  ري نداشت.  يد تاثآن جمعيت زيا

ديگر غش كردن و از هوش رفتن افراد برايمان كامالً عادي شده بود. حتي گـاهي  
 ياوقات افراد هنوز بهوش بودند اما طاقت سرپا مانـدن را نداشـتند و ناخودآگـاه رو   

 انـد  كـه افتـاده و نشسـته    يروي افـراد  كردنـد  مينشستند. بقيه حجاج سعي  زمين مي
ديدم كه گاهي افراد تحـت فشـار    ار هم ممكن نبود و من مينروند. كمي بعد همين ك

ضـمن حفـظ تعـادل     كردنـد  مـي گذاشتند و سعي  پايشان را روي بدن افراد افتاده مي
خورد و خودشان هـم   ميبه هم  خودشان از آن افراد عبور كنند، اما گاهي تعادل افراد

 هـم  ينـو، رو يومطور نفر بعدي كه پشت سرش بـود مثـل د   افتادند و همين زمين مي
. يـك  شـد  مـي افتادند. صداي همهمه و فرياد و استغاثه افراد لحظه به لحظه بيشتر  مي

هاي رمي جمرات را در آن ريخته بودم. اما افـراد   ريزه بطري در دست داشتم كه سنگ
را بـه   يستاده بودند، بارهـا از زيردسـتم، آن بطـر   يا اين نشسته يزم يام كه رو كناري



  »طريق يا حاج«فاجعه منا در    54

 

دادم تـا صـداي سـنگ درون آن را     من آن را تكان مي كشيدند. دارد مياميد اينكه آب 
  بشنوند و بفهمند كه آبي درون آن نيست.  

حركت عادي ما ديگر متوقف شده بود و اين موج جمعيت بود كه ما را بـا خـود   
تر، هراسـان   تر و سبك جا بود كه ديدم از كنار خيابان افراد جوان داد. همين حركت مي
محض اينكـه بقيـه ايـن را ديدنـد،      . بهروند مياز نرده باال  هرگونه لباسي،  و گاه بدون

ها آغاز شـد. ديگـر    اي براي نجات از اين معركه براي باال رفتن از نرده هجوم گسترده
ها بروم فشار شديد امكـان   دير شده بود و من مطمئن بودم اگر بخواهم به سمت نرده

نيست چـه باليـي سـرم خواهـد آمـد. لـذا تمـام         هر فعاليتي را از من گرفته و معلوم
م كـرد  نمـي تالشم اين بود كه خودم را وسط خيابان نگه دارم و چون هيچ وقت فكر 

  بودم.   رو روبهمسير در برابرم بسته باشد، به اميد نجات از 
اطالع رساني از طرف پليس و نيروهاي امنيتي باعـث شـده بـود كـه مـا در يـك       

يم، كه نه راه پس داشتيم و نه راه پيش. معموالً يك موج بـه  گرداب انساني قرار بگير
 گشت.   ميو بر رفت عمق دو سه متر به سمت جلو مي

من به حالت نشستن  يياد دارم كه يك حاجي كه ظاهراً اهل الجزاير بود، جلوه ب
روي صندلي و در واقع روي ديگران نشسته بـود. از پشـت فشـار زيـادي روي مـن      

هر دو دسـتم را   ،نشود طور من روي او بيفتم. براي اينكه اين شد يمآمد كه باعث  مي
اش گذاشتم و حائل كردم تا بتوانم آن فشار را تحمل كنم. اگر مـن روي او   روي شانه

گر او يافتادم ديگر امكان بلند شدن نداشتم و از طرفي د افتادم چون به صورت مي مي
كرد دستم را  زد و تالش مي ضربه مي ميها دادم. او محكم به دست را هم به كشتن مي

كـار   اش بردارد. اما من فرصـت نداشـتم بـرايش توضـيح دهـم كـه ايـن        از روي شانه
باالجبار و به نفع خود او هم هست. تالش كردم با چشمانم به او بفهمانم اگـر صـبر   
كند او را هم بلند خواهم كرد. وقتي فشار قدري كمتر شد هرچه تالش كردم بلندش 
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 »حـاول «گفتم:  توانستم. اشاره كردم كه خودت هم كمك كن تا بلند بشوي و ميكنم ن
بلندشو) اما او كه تنفسش مشكل شده بود، تواني در بدن نداشت ( »قم« ،(تالش كن)

. بـه زحمـت امـا بـا تأسـف      كـرد  نميتا با من همراهي كند، اما دست من را هم رها 
برگردم و مراقب باشم زير فشـار   جمراتطرف دستانم را كشيدم و سعي كردم رو به 

  ت قرار نگيرم.  يجمع
و شـيون زنـان   ناله . صداي ناله افراد افتاده و شد ميهر لحظه شدت فاجعه بيشتر 
ده بود. وضعيت هر فرد در آن شـرايط ماننـد يـك    يآفريقايي و هندوستاني امانم را بر

ود و سرنوشـتش  ر دانست به كدام سو مي قايق كوچك در دريايي متالطم بود كه نمي
كشـاند. فشـار در    هـا مـي   طرف نرده  ت مرا هم با خود بهيچه خواهد شد. فشار جمع

آمـد و   كنار خيابان به حدي بود كه خيلي از حجاج همانطور ايستاده نفسشان بند مـي 
 يزدي، رو اي شده بودند كه دست به آنها مي . افراد مثل گل خشكيدهرفتند مياز دنيا 

وسط خيابـان    كردم خودم را در محدوده ب تالش مييبه هر نرت ريختند. من ن مييزم
  نگه دارم.  

سـر خـودم را از ميـان     شـد  مـي هاي اطـرافم كـم    به محض اينكه كمي تكان دادن
كشيدم. نفس عميقي كـه نصـف نفـس     گرفتم و از باال نفس عميق مي جمعيت باال مي

د يـ كـردم كمـي د   . هـر وقـت ايـن كـار را مـي     شـد  ميمعمولي در شرايط عادي هم ن
لحظـات كـه    در اينستم بهتر اطرافم را مراقب باشم. توان ميو  شد ميچشمانم بيشتر 

رسـيده بـودم. يـك كاميونـت حمـل بـار        223به فكر جان دادن بودم، نزديك فرعي 
بـرد تـا    ها آنجا بود. سيل جمعيت درمانده از هر سو به سـمت آن هجـوم مـي    كاروان

نفـر   30باال برود. اگر ظرفيت بار كاميون در حـال عـادي    كنار آن پناه بگيرد يا بتواند
نفر روي سر و كله يكديگر بر آن سوار بودند. هرچه بود وضعشان از مـا   50بود. االن

خودشـان را بـاال    كردنـد  مـي خيلي بهتر بود. افرادي كه كنار كاميونت بودنـد، تـالش   
 كـه  يكسـان  ه سـر و صـورت  با عصا و چتر، ب بكشند، اما آنها كه باال بودند، با دست،
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قـدرت حركـت   و  اد نشـود يـ ونـت ز يكوبيدند كه بار كام مي خواستند اضافه شوند مي
  داشته باشد.
ريختند. بعد از  مي زمين يرو رو روبهمتر جلوتر چندنفر را ديدم كه از  50ناگهان 

كامالً باز بود، به حـدي كـه يـك آمبـوالنس سـعودي آنجـا        204خيابان  ،223 يفرع
ـ  زودي نجـات   هخيلي راحت به عرض خيابان توقف كرده است. خوشحال شدم كه ب

  كنيم.   پيدا مي
 دور خــودم چرخيــدم و ديــدم آقــاي دكتــر ناگهــان فشــار شــديدي آمــد و مــن

انـد.   روي هـم افتـاده   ميان افـراد ديگـر   دوستانشن كتاب) و يسنده اينو( فرد شجاعي
ف باالتر روي كس ديگري افتاده بودو لب و دهانش كمي يآقاي شجاعي فرد يك رد

    .دا شده بوديپاش  يسفيدو  ده بوديخورد اما چشمانش چرخ تكان مي
، ديـدم يـك ديـواره انسـاني پلـيس، ده متـري       به طرف جلوبرگشتم  ك فشاريبا 

كشـند:   انـد و فريـاد مـي    دسـت بـه دسـت هـم داده     223 يفرع روي روبهجلوترازما 
  .  )اينجا مجروح هست ( »هنا مجروح« )،د عقبيبرگرد(. »ءارجعوا ورا«

خواسـتند بـه سـمت     در اينجا متأسفانه، شاهد بدترين صحنه بودم. برخي كـه مـي  
. بـه  كردنـد  ميها حركت  جمرات فرار كنند، از روي اين افراد به زمين افتاده و جنازه

توجـه از   پوستي درشت اندام كه هنگام فرار، بـي  صله يك يا دو نفر جلوي من، سياهفا
پايش را روي سينه خانمي كه به كمر روي بقيـه   ،شد ميروي سر و گردن ديگران رد 

  ذاشت. صداي شكسته شدن قفسـه سـينه  مشكلي هم نداشت، گزنده بود افتاده بود و 
اي بلنـد كشـيد و    رض چند ثانيـه ضـجه  اين خانم هنوز در گوشم است. ناگهان در ع

گذشـت، طاقـت    هايشـان مـي   هاي ديگري هم كه اين مرد از روي بـدن  . البته آدممرد
  اند يا مرده.   ها هم به صورت افتاده بودند و معلوم نبود زنده آوردند. خيلي نمي

پاشيدند. از سمت چپ فردي توانسـته بـود    معدودي آب مي  عده چادرها ياز باال
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كردم از اين آب به من نيز بپاشد ولـي   ولر را درآورده و آب بپاشد. آرزو ميلنگ كيش
همـان شـدن چنـد روزه در بهتـرين     يپاشيد برايم حكـم م  نپاشيد. اگر همان آب را مي

 شد، اما به ذهنم رسيد؛ عقـب بـروم   هدانم چ استراحتگاه را داشت. در يك لحظه نمي
و  حوله احـرام  گونهدانم چ كرده بود. نمي بين ديگران گير ن تنهيياحرام پاكه  درحالي

د يـك يـا دو متـر عقـب رفـتم. هنـوز       يشـا  يدانم چقدر، ول پاهايم را آزاد كردم. نمي
زدم. آنجايي كه مـن بـودم ده بيسـت نفـر همانجـا روي زمـين افتـاده         داشتم گيج مي

م تـوان  مـي افتادند. در آنجا ديدم ديگر ن ماندم روي من مي بودند. اگر آنجا كه بودم مي
. شـد  مـي ن كه بميرم. سرم داشت منفجر يزم يرو بايستم. طاقتم تمام شده بود، افتادم

كمرم در حال سوختن بود. دوست داشتم جايي باشد كه بنشينم ولـي فضـاي خـالي    
ديـد. احسـاس    وجود نداشت. چهار دست و پا شده بودم و چشمم هم جايي را نمي

 يآمـد كـه خـال    مي نظره ب است و كردم زير دست راستم يك بطري هست كه سفت
ست. بطري را جلوي صورتم آوردم، ديدم آب دارد. اين آب بـراي مـن حكـم آب    ين

را باال آوردن به سرعت نبـود، بلكـه بـه     يبطرو  حيات داشت. اين دست بلند كردن
 را بـاز  يبطـر ، سريع شدم آب را كه ديدم خيلي خوشحال شد. انجام  يكندو  يسخت

دانم چطور اين بطـري زيـر دسـت و پـا خـورد       نمي. كردم. بطري دوسوم آب داشت
 ممده بود. نصف آب را كه خوردم تـازه چشـ  يند آن راآب  يا چطور كسينشده بود، 

دم كه هنوز جان داشتند ولي توان نداشتند. ينور گرفت. و دور و برم افرادي راد يكم
، كه به ما هم آب بده. من هـم  دادند يممقدار كمي دستشان را به عالمت تضرع تكان 

كـه چهـار پـنج نفـر      هـايي  اي آب در دهـان مـرد و زن    شروع كردم به ريختن جرعه
، كـرد  نمـي ند. سومين فرد يك پيرمرد ايراني بود كه اصالً به مـن التمـاس هـم    شد مي

ـ  مـي چون توان نداشت. آب را كه در دهانش ريختم با خرخر كردنش فهميدم ن د توان
تـوان گريـه    م،برگرداند لذا او را د. ديدم آب ممكن است درون نايش برودقورت ده
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دقيقـه بعـد آن بنـده خـدا فـوت كـرد و ديگـر تكـان          كيـ كردن هم نداشتم. شـايد  
آب را خوردم ولي تأثيري در من نداشت. آنقـدر   خورد. در حال نفس نفس زدن، نمي

ك يـ چادرهـا   يبعد ديدم از باالحرارت بدن باال بود كه باز دنبال اين بودم كه بميرم. 
يك بطري آب انداخت كه دو متـر جلـوتر    كه بيا به شما آب بدهم. كند مينفر اشاره 

را نداشتم. بطري ديگري انداخت و من گـرفتم،   يمن توان رفتن به طرف بطرو  افتاد
كرد، كه به من هم آب بـده،   سمت راستم التماس مي يمقداري خوردم. زني دردومتر

م تعادلم به هـم  شد ميها گير كرده بود. بلند كه  اش بين بقيه جنازه پايين تنه هك درحالي
دانم به چه صورت خودم را بـه او رسـاندم و بطـري را بـه او دادم. بـه       خورد نمي مي

يك بطري آب ديگـر   يجواني كه باال بود گفتم آب بده اشاره كرد بقيه هم هستند، ول
هـاي خـالي را بـده تـا از آب آن      م. گفت بطـري گر داديهم داد و من هم به چندنفرد

از يك طرف حرارت بدن بـاال بـود    .كولرها پر كنم و بدهم. شرايط بسيار سختي بود
گرفـت.   بدن آتش مي بود و گرم، آب دادند مي كه يو به آب نياز داشت و از طرفي آب

سـرم   از كنار همان زن، بطري را به سوي جوان پرت كـردم. مقـداري از بـاالي     بعد،
رفت و افتاد. اصالً توان نداشتم، بلند شدم تا بطري را دوباره پـرت كـنم، سـرم گـيج     

ها افتادم. پيش خودم گفتم حاال ديگر قـرار اسـت بميـرم.     رفت و روي يكي از جنازه
ن را گفتم. يكي مرا ديد و دلـش سـوخت چـون تنهـا كسـي      يخالصه چند بار شهادت

ن صدها تن كه در شعاع چند صد متـري مـرده   بودم كه دست و پاهايم گير نبود و بي
بـام چادرهـا، بيـا.     يا بـاال يـ خوردم، به من اشاره كرد، ب و زنده افتاده بودند، تكان مي

اينجا، ديگر درب چادرها بـاز شـده بودنـد. ناگهـان از پشـت سـرم صـداي همهمـه         
 ها كنده شده و روي جمعيت افتاده بـود. گروهـي هـم    جمعيت بلند شد. يكي از نرده

داند چه بر سر آنـاني كـه زيـر     . خدا ميرفتند ميها  از فشار جمعيت بر روي اين نرده
روي  ،هـا بـود كـه دختـر جـواني      ها بودند، آمد. كنار چادرها، جايي بـراي زبالـه   نرده
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دانـم مـادر يـا     كـرد. نمـي   كشيد و به پايين نگاه مي سكوها رفته بود و موهايش را مي
گفت بيا بـاال، فقـط     دوبار يكي بام چادرها يمرد از روآن پا بود.و  ر دستيپدرش ز

كشـيم   مي راو گفت بيا ما ت زد مي اينقدر رمق داشتم كه گفتم نه. يادم هست دست مي
داد. فكر كنم بـه دو سـه تـا     آيد. او به من اميد مي گفتم نفسم باال نمي من مي يباال، ول

 آمـد از روي  ها بـود و دلـم نمـي    دهاي از مر رو به روي من تپه. جنازه تكيه داده بودم
ها كمتر است، خواستم از وسط آنها بـروم،   بروم. ديدم دومتر سمت چپ، جنازه اينها

پايم را بر روي ويلچري كه زير آن آدم هم بود، گذاشتم و چيزي از آن به پـايم فـرو   
تـرين صـحنه    رفت اما توان آه كشيدن هم نداشتم. آمدم كه از بين جمعيت بروم فجيع

افتاده بود. يك سياه آفريقايي هـم  جنازه را ديدم. يك حاجي ايراني به كمر روي يك 
سرش روي سينه اين حـاجي افتـاده بـود. بـه گمـانم سـرش زيـر پـاي افـرادي كـه           

دانم چشمش درآمده بـود يـا مغـزش از     خواستند باال بروند لگدمال شده بود. نمي مي
مغز روي سينه اين ايراني جمع شـده   يدارا مقياي زرد  اش، بيرون زده بود. مايه ينيب

خيز داشـتم امـا ايـن صـحنه را كـه       هايش هم معلوم نبود. حالتي نيم ديگر چشم ،بود
ديدم وحشت كردم و دوباره سرجايم نشسـتم. افـرادي كـه بـاال بودنـد، چـون فكـر        

هـم،  به نظرم يكي از آنهـا  زدند،  ا نجات دهند، دائم فرياد ميند من رتوان مي كردند مي
م. مثل كسي كه توي دريا در حال غـرق شـدن   شد ميزد اما من متوجه ن ها مي به نرده

هـا كشـاندم و ايسـتادم.     او را باال بكشند. خودم را به سمت نـرده  خواهند مياست و 
افقـي قـرار داشـت، گذاشـتم و دو دسـتي       بـه صـورت  سپس پايم را روي فلزي كه 

سـتم بكـنم ايـن    توان ميم و تنها كاري كه زد نفس مي هاي عمودي را گرفتم. نفس نرده
 كردنـد  مـي بود كه خودم را نگه دارم تا به كمر روي جمعيت نيفتم. آنهـا سـرو صـدا    

اي كنار صـورت مـن آمـد. بـا دسـت       ستم آنها را ببينم. آنگاه ديدم حولهتوان ميولي ن
و آن گرفتم و آنها حوله را كشيدند. حتي توان نگهداشتن حوله را نداشتم  آن راچپ 
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به دور دسـتم پيچيـدم    آن رااز دستم درآمد. باز حوله را انداختند. اين بار دو سه دور 
ك يـ و وسطش را هم با تمام توان گرفتم. آنها مرا به سـمت بـاال كشـيدند و مـن بـا      

آيـد. بعـد بـا دسـت راسـتم بـه        دستم در مياآلن  دست آويزان شدم، طوري كه گفتم
ها دست راسـتم را   بود. بعد ديدم يكي از آن بااليي چيزي چنگ زدم كه احتماالً فلزي

چسبيده و دو سه نفر به زحمت مرا باال كشيدند و فرد ديگري هم كمربند مرا گرفت 
كمك كرد. وقتي به باال رسيدم، چون خيلي به من فشار آمـده بـود، تلوتلـو     آنهاو به 

هـا، كـه    يمهخورده و غش كردم. خيلي طول نكشيد به هوش آمدم. روي پشت بام خ
زدند. يكي آب  حالت قيف وارونه داشت، افتاده بودم و دو سه نفر مرا با حوله باد مي

سـتم  توان مـي . ندادمزد. آب داغي به من دادند كه پس  ريخت، يكي با حوله باد مي مي
بنوشم اما به زور به خوردم دادند. جواني ايراني كه شيرازي بود، گفت بلند شـو بـرو   

بنشين. بلند شدم تا آنجا كه هفت هشت متر بيشـتر نبـود دو سـه بـار     زير سايه كولر 
قـط آب  شـان هـم ف   زمين خوردم. بعد آنها براي امداد به سايرين رفتند. امداد رسـاني 

رفت. اين خيابـان   پايين وحشتناك بود كه كسي پايين نمي  گرم كولربود. اينقدر صحنه
من اين است كه تـوي ايـن خيابـان     تر پر از جنازه بود. تخمين طرف تا چندصدمتر آن

ند. شـد  ميها به عرض ده متر صد نفر  باالي شش هزار جنازه بود. چون توي اون تپه
هايش را باز كـرده بودنـد و جـواني آفريقـايي آب كـولر را       به كولركه رسيدم، دريچه

ريخت. دستم را درون آب بـردم، نيمـه گـرم بـود. آب را بـه صـورتم        روي تنش مي
بطري پيـدا كـرده، و از آب كـولر پـر كـردم تـا بخـورم. امـا آن جـوان           پاشيدم. يك

لنگ كولر را كشيد و بطـري  يسياهپوست، دستم را كشيد و آب را خالي كرد. آنگاه ش
خـواهم، چـون ايـن آب گـرم      را پر كرده و به من داد. من توان نداشتم بگـويم؛ نمـي  

آب زرد رنـگ  . بنوشم آن رااست. بعداً فهميدم چون آب كولر كثيف بوده نگذاشته تا 
اي را  و كدر وحشتناكي بود. مقدار زيادي از آن آب را روي صورتم ريخـتم و پارچـه  
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  شتم، خيس كردم و روي سرم گذاشتم.سوز شدن دا كه براي جلوگيري از عرق
رود. بچه بودم، كوچك  آيد و مي زندگي به سرعت از جلوي چشم آدم ميطول 

 ،دار شـدم  بعـد بچـه   ،ازدواج كـردم  هابعـد  ،اي گرفتم جايزهبودم، رفتم مدرسه، چه 
كسـي   . آخـرين مكـرد  خداحافظي مي اينها از همه منو  آمد مي تند و تند اينها همه

داشـتم.   ش، دختر كوچكم بود كه خيلـي دوسـت  آمد كه تصويرش جلوي چشمم مي
ل را خدايا يك بار ديگر ببوسمش بعد... اينرا هم نگفتم آنجـايي كـه بطـري آب او   

ميـرم   مـن دارم مـي  «خورد. به زحمت جواب دادم:  پيدا كردم ديدم گوشيم زنگ مي
كه مرا نجـات داده بودنـد،    ياز دو نفر .. موبايل خاموش شد»حالل كنيد خداحافظ
ميرنـد.   شهري كمك كن اينها همه از تشنگي دارن مي گفت: هم يكي ايراني بود. مي

ستم بايستم. نشسته بـودم و  توان ميكنار كولر ن مآب برسان. من سرم را گذاشته بود
گذاشتم تـا پـر    را درونش ميشيلنگ  كردم و ديد. سر بطري را لمس مي چشمم نمي

هـا را بـه سـمت مـردم      ري پيشم آمد. از او خواهش كردم بطريي. يك الجزاشد مي
 تـر زيـر سـايه نشسـت. چنـدنفر آمدنـد و       بياندازد اما كمك نكرد و رفت آن طرف

وار روي مـردم آب   را از توي سوراخ چادر به سمت پايين گرفتند و فـواره  شيلنگ
ها همانجـا تمـام كـرده بودنـد.      پاشيدند. درون چادرها هم پر از آدم بود و خيلي مي

كشـت و كشـتار    هزماني كه مرا باال كشيدند، ساعت حدوداً ده و نـيم بـود و معركـ   
امـا   كردنـد  ميها ايستاده بودند و نگاه  آدم ،تر پانصد متر عقب تقريباًتمام شده بود. 

طـور بـا دسـتم آب پـر      آمدند، چون خيابان ماالمال از جنـازه بـود. همـين    جلو نمي
اآلن  گفـتم  گفتم. پيش خودم مي كردم با دهانم ذكر مي با چشمانم گريه مي. كردم مي

به لوله وصل بود ولي چون حادثه بزرگ بود گفـتم  شيلنگ  است كه آب تمام شود.
. گفتم تا آب هست استفاده كنيم. حتي يك بطري پر كردم شود ميتمام اآلن  هم آن

 ميرند. گفت همه دارند مي گفتم چه خبر،  گذاشتم. به جوان ايراني و درون آب كولر
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كـم صـداي    كم درخواست آب كمتر شد و آن ايراني را هـم ديگـر نديـدم. كـم     كم
ديدم خيابان پـر از جنـازه    ها ميآمد. از زير سقف چادر آالت سعودي هم مي ماشين

زحمتـي بـود بلنـد شـدم و كنـار خيابـان رفـتم.         است. ساعت يك و نـيم بـه هـر   
كردم. نيرو و امكانات  ستم بنشينم و به حالت نيمه افتاده صحنه را تماشا ميتوان مين

هـا   چرخيدند. امدادگرها كه آمده بودند جنـازه  آورده بودند، منتهي دور خودشان مي
شـايد فقـط   . مردنـد  گذاشتند. آنها هم كه زنده بودند در آن آفتاب مي هم ميرا كنار 

طـور   نـارنجي رنـگ بودنـد. همـين    هـاي   دويست امدادگر از دفاع مدني با روپوش
. دوسـت داشـتم بـروم پـايين و بگـويم ايـن       كردنـد  مـي ايستاده بودند و فقط نگاه 

بـه آنهـا    يخـورد. تـا كسـ    تكان مي دبيني مارستان، مگر نمييدبيخدا را ببرهاي  بنده
كـرد و آدرس   ن اشـاره مـي  يمـأمور مثالً يكـي از خـود   . ندكرد نميگفت كاري  نمي
گذاشـت. برانكـارد را از    به او محل نمي يداد، كه آنجا يكي زنده هست، اما كس مي

كـردم. در منـا لولـه     جـان، صـدايش مـي    دستش كشيد. اين جاها بود كه مـن نيمـه  
نشاني به تعداد فراوان وجود دارد و يكـي از دردهـاي مـا     آتشهاي آب براي  كشي

، مـردم  كردنـد  مـي شان همين شـيرهاي آب را بـاز    هم اين است كه اگر دفاع مدني
  هـا بـه نصـف كـاهش      و كشـته  كردنـد  مـي ند، قـدرت تـنفس پيـدا    شـد  مـي خنك 

درحـال  هايشـان   آنها كه مـرده بودنـد بـدن    و دمردنها  زندهو  كرد....اما نشد پيدا مي
   پختن بود.

        مممم. . . . حححح....مممم. . . . سسسس    ييييآقاآقاآقاآقا

منا، به همـراه دوسـتان بـه     يكوتاه در چادرها يد قربان پس از اقامتيصبح روز ع
مان يمـن پشـ   ،قـدم  50 پـس از م يابان كه شـد ين خيم. وارد ايرفت 204ابان يسمت خ

ـ    شـد  مين يحت رگياما د .شدم. گفتم برگردم بعدازظهر بروم . يسـرت را هـم برگردان
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دن هـم  ينفس كش يمماس بود. فضا يياشخاص با سر جلو ينيب ،متراكم بودت يجمع
ـ     يها به شماره افتاده بـود و پ  نجا نفسيگر اينبود. د حـال   يرمردهـا كـم كـم داشـتند ب

كـه در   يرمـرد يخـوردم. پ  يمواش يواش ي كه داشتم يآب يتا بطر چندند. من شد مي
 يدت گرمـا و عطـش، سـرش رو   شابوربود، از شيكنار ما، از كاروان مشهد واطراف ن

ن يـ سـر ا  يختم رويآب را باز كردم و ر يها ياز بطر يكياش افتاده بود.  يشانه كنار
لچر نشسته بـود و  يو يران، روياز اهل سنت ا يرانيك خانم ايرمرد و جان گرفت. يپ

 يشوهر آن زن، خـودش را رو  يعنيحال بودند.  يبرد. هر دو ب مي لچر رايشوهرش و
امـا جـان    زد يكه داشت خودش را باد مـ  يانداخته بود و آن زن هم با باد بزنلچر يو

ـ يه. افتاد مي باد بزن داشت از دستش كهاي  نداشت به گونه هـم نداشـتند. مـن     يچ آب
دن فضا ينفس كش يقتاً برايگرفتند. حق يو جان آنها يختم رويها را ر  ن آبياز ا يكي

ـ ند يلچريابان وين خيا در يچ ساليهمن نكه يكم بود. جالب ا . چـون اگـر   ده بـودم ي
سـاك   لاجازه حم يچ سالي. هشود مين بخورد باعث كشتار يد و زميايب يلچريك وي

ـ فقـط  ، دادند مين يكوله پشتو  ـ . امـا امسـال ك  ف كوچـك مجـاز بـود   يـ ك كي ف و ي
م كـم  يجلو رفت 204ابان يكه در خ يبود. صد متر اديز راه يتو يلچريو و يپشت كوله
. هول و هراس روند ميوار باال ياند از در و د نكه نفس كم آوردهيبه خاطر ا ميديكم د
حفـظ   ياگـر بـرا  ز افتاده بود. يها لباس احرامشان ن يليخ يت را گرفته بود. حتيجمع

بـا    هـايي ابـان چادر ين خي. دو طرف اشد ميخودش گرفتار  ،كرد يم ياقدام احرامش
ه از داخـل پلمـب كـرد    يمفتـول  يهـا  ميبا سآن درها را هم بسته و . بود يآهن يدرها

آن  يرو شـود  مـي  يكه حتاي  گونه هب محكم است كه كولر دارد و ن چادرهايبودند. ا
ت بـود. امـا   يـ زنـش داخـل جمع   داخـل چـادر و   رفتند مي بودند كه يافرادرفت  راه 

. شـد  ميچشمش زنش تلف  يست در را باز كند و زنش را نجات دهد. جلوتوان مين
هـا را   لنگيكرده و شـ  يها باال رفتند، مردانگ ن چادريها كه از ا ييقاين آفرياز ا يبعض
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ـ بـود، بـر سـر جمع    تـر  ميكـه اوضـاع وخـ    يياز كولرها درآوردند و هـر جـا    آب تي
دور  يا قـه يدق 20ت شـروع كـرد   يـ جمع بـود كـه  صبح  9ك ساعت يدند. نزديپاش يم

گفت مـردم   يم حجاجاز  يكي ير دست و پا بودند. حتيز يدن. گروهيخودش چرخ
ر دست و يمرد ز . آنشد ميوار، اما نيد من بروم كنار ديدهم بگذار يدالر م 1000من 

ـ . تا دشد مين ،دهم مرا كمك كن يدالر م 1000زد يداد م يكيپا دفن شد. وار دو متـر  ي
ن بـود كـه خودمـان را بـه     يـ م تالشمان ايابان بوديفاصله داشت. همه ما هم كه تو خ

ـ اگر مـا از كنـار د  . ابان بهتر بوديم وسط خيهر چند در اشتباه بود م.يانوار برسيد وار ي
هـم   يم متـر جنـازه رو  يك و نيم. به اندازه يها بود از جنازه يكيم، ما هم ينرفته بود

ت دور يـ ك ربـع سـاعت كـه جمع   ينفر جا بود.. بعد از  4ـ   3 يبود. هر متر مربع برا
تـا   يعنـ يم يده بودين حادثه رسيبه اول ا تقريباًم. ما ين خورديد، زميچرخ يخودش م

 100لومتر اول اتفاق افتاد و مـا  ين حادثه در كيلومتر راه است، ايك 3جمرات كه  يرم
متر  100كه بسته بودند تا آن جلو  يياز آنجا يعنيم. يشتر فاصله نداشتيمتر با حادثه ب

  دم.يد يشان را ميپر از آدم بود و ما فقط سرها ن جادهيا م.يشتر فاصله نداشتيب
ـ  اند، اما ستادهيا يدفاع مدنهاي  نيآنجا كه دو تا از ماش ،ن موقعيدر هم  يكـ ي يحت

 كنـد  مـي شتر يها شك را ب يتوجه ين بيمردم آب بپاشند. ا يتا رواوردند يرا ن اينها از
م و يبه هر حـال، مـا افتـاد   ها را بعداً جمع كردند.  نيدند و چرا دوربيكه چرا آب نپاش

سـر و بـدن    يكه از رو يمان بهتر بود. چون به خاطر مردميم جايچون در وسط بود
هـا   ت در كنارهيها برسانند و باال بروند، ازدحام جمع ند تا خود را به كنارهشد ميما رد 

 يروگـر  يدسـه نفـر   ن يزمـ تر بود. من كه افتادم  ميار وخياد بود و اوضاع بسيز يليخ
دو  ،م افتـاده بـود  يپـا  يرو ك نفـر يها نبود.  ده از آدميبدنم پوش همه يمن افتادند، ول

 يياينهـا  از يلـ يطرف چپ بدنم آزاد بـود. خ  يول ،دست راست و سرم ينفر هم رو
ـ ند و خودشان را به كنـار د شد ميت رد يجمع يداشتند از رو يتر  كه بدن چابك وار ي
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مردنـد.   مي كه رفته بودند و گرنه همانجا رفتند ميباال  . اگررفتند ميرساندند و باال  يم
همراه با خانمش بود، باال رفت و حولـه   ييقايك آفريدم. يب ديمن چندتا صحنه عج

پس از مـدتي  دم يد ،خانمش را باال بكشد. حوله پاره شد و زنش افتاد ،نيياندخت پا
ـ  ، شـوهرش هـم از آن بـاال شـروع كـرد     جان دادها  ن جنازهير ايز ه سـر وصـورت   ب

 ك نفـر يـ د. يشـن  ينمـ  ياد زد كسيد و هر چه فرياين بييست پاتوان ميخودش زدن. ن
سـت  توان مـي كـرد ن  يمـ  ين طرف بود و هر كاريها، زنش ا رفت آن طرف نرده گريد

م و يها پشت سر ما كنده شـد. مـا خوشـحال شـد     ن نردهياز ا يكيها را باز كند.  نرده
ـ ا ازاي  . عـده شـود  مـي باز  ينرده كنده شده، راهاآلن  ميگفت  شـده كـه بـاز    ين راهـ ي
ندازنـد؛  يب تيـ جمع طـرف  آننكـه نـرده را   يا ين نرده كه كنده شد به جاي. اروند مي
ـ ا يت آمدنـد رو يـ ت شـد. جمع ياز جمع ياديت افتاد و قاتل تعداد زيجمع يرو ن ي

ـ پ يبـ يحالـت عج  يلين نرده خيدم اينرده سوار شدند. بعداً كه بلند شدم د كـرده،  دا ي
ده بودنـد.  يها چسـب  ز به نردهيها ن چسبد، بدن يخ ميها به س كباب كه گوشت خيمثل س

ـ ا يوقت يعنيها بسته شد.  مردم هجوم آوردند و دوباره همانجا با آدم ن راه بـاز شـد،   ي
ـ    500ك دفعه ياما  شدند نفر از آنجا رد  30حدود  در را بسـتند.   و دنفـر هجـوم بردن
گفـت   يم يكي» اجلس«گفت  يم يكير كس به زبان خودش؛ ن. هيگفتند بنش يهمه م

“sit down” هـا   يليدم. خيفهم يگر را كه نميد يها حاال زبان». نيبنش«گفت  يم يكي
كـه   يند تنها كارشد ميها كه رد  ييقاين آفريحركت را نداشتند. ا ييهم كه اصالً توانا

سـر مـن    يشـان را رو يتـا پاها ن بود كه دستم را باال گرفته بـودم  يستم بكنم اتوان مي
گيرنـد و   ميلم يها كه دارند ف نين دوربيد ايم شايدستم بروند. گفت ينگذارند و از رو

ك يـ  يبكنند. در عربسـتان كـه اگركسـ    يكار، ن استيكه پر از دورب ها ابانين خيايا 
، چطور گيرند مياو  از آيند ميو  دهند ميص ين تشخيكتاب دعا دستش باشد، با دورب

 كـوپتر يعـدد هل  40تا  30. اند دهياند. حتماً د هم افتاده ين همه آدم رويدند اينجا نديا
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ـ  اينهـا  اند. تيحفظ امن يبرا اينها ،كردند ميمنا پرواز در  مـن   كردنـد  مـي  يبـردار  لميف
آب  ،نييپـا  آينـد  مـي كوپترهـا  يهلاآلن  هـا  بچـه « :كـه مكـرر شـنيدم   افتاده بودم  يوقت

  كردند.  ن يچ كاريهد داشتند يامها  كوپتر يهل به. مردم چقدر »پاشند يم
م گـذر زمـان   يم و چون ساعت نداشتيديرا ما د اينها ك جان دادند.يك به يافراد، 

، يك ربـع اول نـه از تشـنگ   يهمان  ،وار بودنديكه كنار د ييآنهام. يشد ميرا متوجه ن
ر جسـدها  يز شانيها شدند. چون دست اگر چه تشنه هم بودند بلكه از نبود هوا خفه 

گـران  يخـورد. د  يد ميتنشان آزاد بود و آفتاب شد ير كرده بود و فقط قسمت بااليگ
كـه   ييآنهـا . رفتنـد  مـي گذاشتند و بـاال   يم اينها سر ي، پا روفريادبا هول و هراس و 

د يام يها قفل كرده بود پاها خواب رفته بود، ول داشتند. بدن يشتريد بيوسط بودند ام
 ،وحشـت كـردم  دم و يـ دكه من خودم  ييها از صحنه يكيداشتند. به نجات  يشتريب
 يتـو  يقـو  يكلـ يبـا ه  يرمرد مصريك پيدم ين بود كه پشت سرم كه نگاه كردم ديا

آب كـه   يك بطريكرد. من  يرون است، طلب آب مير كرده، فقط سرش بيت گيجمع
 رمـرد ين پيـ شـده بـه سـمت ا    يخواستم هـر جـور   ،دا كردميرا پبود از نصف كمتر 

 يرد. مقـدار يـ بگ ست آب راتوان مين ه بودير بدن بقيدستش هم ز. كنم ابپرت يمصر
 نييطـور پـا  ن يختند تا همير ين باال ميرد. قطرات آب كه از ايبگ يجان تادم يآب پاش

رمرد غافل شـدم.  ين پيبخورد. بعد من از ا يكرد قطره آب يآمدند با زبانش تالش م يم
م يدا كـرد يـ نكند. آن اواخر كه ما نجات پ يرا زخم مان ما يكنارويلچر  مواظب بودم

مـن   ،زده اسـت رون يـ ش از حدقـه ب يها اه شده و چشميرمرد صورتش سين پيدم ايد
سـر و   به ك مقدار آبيد اگر من يد هم احساس گناه كه شايوحشت كردم. شا يليخ

دلـم سـوخت.    يليكرد، خ يماند. چون به من هم اشاره م يدم زنده ميپاش يصورتش م
ابـت  يكه د يشابوريرمرد نيك پيش از صد مورد كنار ما اتفاق افتاد. يها ب ن صحنهياز ا

 يزيـ ، چي، كشمشـ يك قنديگفت حاج آقا  يبه من م يقندش افتاده بود. ه وداشت 
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ـ ، فقـط  يا ، نـه حولـه  يا ، نه كولهيبي؟ ما هم كه نه جيندار در حـد سـتر    يزيـ ه چي
مونم. ما تـا آن روز آب از   يمن زنده م يبد يدا كنيپ يگفت هر چ ي. مميداشتعورت 

 يم و هر چـ يدخور يم ميكرد يدا ميپ يآنجا هر چ يم وليخورد ينم رگيد يها يبطر
ـ  ير يرمرده مين پيم رو سر و صورت ايكرد يدا ميپ م آزادش يجـان نداشـت   يخـتم، ول

زن ك يـ مربـوط بـه   ما شكسته و ما را حبس كرده بـود،   يكه جلو يلچريو آنم. يكن
گفـت:   يكرد. مرتب مـ  يبود. فقط طلب آب م دورتر يكمبود و شوهرش هم  يمصر

م. يكـرد  يم پـرت مـ  يداشت يبود برم يهم كه نبود. هر چ يآب» برادر آب» «يما ياخو«
آب هـم   يم كـه كمـ  ياشـاره كـرد   .كولر دستش بودشيلنگ  كه ييقايآن آفر طرف به
هوا عربستان  يبود. دمان آب هم نجات بخش يهم يما بپاشد. آب ولرم بود ول يرو

 گـر ينجا ديدرجه بود ا 50ش از يبن ازدحام ينجا حتماً با ايا يدرجه ول 48اعالم كرد 
كـوپتر و نـه   يم نـه هل يكه ما افتاده بود ييآب آب بلند شد. جا يبحران آب بود. صدا

اند، نـه   ستادهيا ينظام يروهايف نيدم صد متر جلوتر سه رديد. كرد يكار ينشان آتش
 يحـاج « گوينـد  مـي بلندگو اما فقط با . كنند مي يجلو برود و نه كار يكس ارندگذ مي

بلنـدگو  و دادنـد  مـي ها كه داشـتند جـان    ين حاجيا». برگرد عقب يحاج»«ارجع وراء
ت قفل بود و همـه  يچون جمعكرد  تر اعصابشان را خورد »وراءحاج ارجع «گفت  يم

دم دو يـ ك ساعت كه گذشت دي. رفتند مي چادرها يكه باالاي  افتاده بودند. مگر عده
لم يفـ اآلن  اينهـا  . گفتمكنند مي يلمبرداريچادر آمدند و ف يك بااليتا عرب با لباس ش

هـم نداشـتند.    ياديند. شروع كردند به صدا كردن و قدرت زيايتا به كمك ب گيرند مي
ـ يد. جالب ايآب برسان كردند مياشاره   يكـه بـاال بودنـد و نظـام     ين بود كه آن نفرات

. نـد و رفت نـد لم گرفتير. خالصـه فـ  يلم بگينجا و آنجا فيكه از ا كردند ميبودند؛ اشاره 
ه يخـود تسـو   ياز رقبا يكيخواستند با  ي. مكنند مينها دارند مدرك جمع يمن گفتم ا

ـ بود، چون ا ين طوريقاً هميد. دقيت با شما بود نتوانستيحساب كند كه امسال امن ن ي



  »طريق يا حاج«فاجعه منا در    68

 

 دوسـت ر. مـن بـه   يـ بگلم يفـ نجـا و آنجـا را   يداد ا يبه آن دو تا دستور م ينظام يآقا
مـا آب   يو بـرا  دهند ميها نشان   ييو به جلو گيرند ميلم يفاآلن  نهايگفتم ا يشابورين
كـه   يك مردمصـر يـ لمشان را گرفتند و رفتند. يافتاد. فين رگزن اتفاق هيا كه آورند يم

فقـط اهللا،  «گفـت   يآمد م يرفت و بعدش به هوش م يما بود مرتب از هوش م يجلو
دوبـاره از هـوش   ». گـران يد، نه ديفقط خدا، ازخدا كمك بخواه» «رينوا باهللا ال غياستع

ن از يبـا پـوت   دشروع كردنـ  ين سعوديمأمور، ين مصريا يرفت.. بعد از ارشادها يم
د. آن مـرد  يـ كمك كن، اند زنده اينها كه ميكرد يداد ميسر ما رد شدن و ما داد و ب يرو

هـا   سيهم كفر است از پلـ اآلن  ،»نوا باهللايفقط اهللا استع« :گفت يم تا زنده بود، يمصر
 هـا  ن شـرطه يـ گفت نه استعانت از ا ، يش يخفه م يم. من گفتم شما داريكمك بخواه

از  مدانسـت  ينم. كند ميو نخواهد ن كند ميكمك  ق شرك است. خدا بخواهديمصاداز 
  بود تا جان داد. ن حالياو در هم. مه كنيا گري مبخندن استدالل يا

م، نفـس  يسه چهار نفـر افتـاده بـود    ،ك متر مربعي يم تويبود ابانيما كه وسط خ
كـه افتـاده    ييقايآفر يها مردند. مخصوصاً زن يم يج از تشنگيبه تدر يم وليديكش يم

ـ ام يليها خ يراني. اكردند ميداد يداد و ب يليبودند، خ هـا ده   ييقـا يلـذا آفر . د داشـتند ي
ـ   يد مـ يرسـ  ينمـ به آنها  يو اگر آب رفتند ميبعد از حال  يك ربعيقه يدق  يمردنـد. ول
د بود يام ،ميكه زنده موندها  ها ماشااهللا طاقتشون خوب بود و من اعتقاد دارم ما يرانيا

م مـا را هـم مـرده فـرض     يبسـت  يمـ  خـود را اگر چشمان  چراكهنگه داشت. ما را كه 
بـاز كننـد،    يبعد از سه ساعت كـه آمدنـد راهـ   . انداختند ياجساد م يو رو كردند مي
ـ ، اصـالً ن يزيـ گرفتند نه چ يم ينه نبض كردند مين كار را يهم نبودنـد.   يامـداد  يروي

ك مشـت  يمن فرستاده و يجنگ  يراخود را ب  زبده يروهايعربستان ن ،گفت يم يكي
ـ . حـاال  كردند مي يشون بازيها ليدر طول روز با موبا اينها نجا گذاشتند.يرا ا  بچه ك ي

ـ  ين بيد زمـ يـ مـرد با  يمـ  يكـ ي يكه وقتبود ن يب ايصحنه عج ن يزمـ  اينهـا  يافتـد ول
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 سـتاده يقـت ا يحق و درافتـاد   ين مـ ييكه بودند سرشـان پـا   يافتادند تو همان حالت ينم
، بـه خـاطر   دبزنخواست داد  يزنش م ،آمد ميمرده به نظر  يك مورد مرديمردند.  مي

 ش آلـوده نكنـد گفـتم داد نـزن شـوهرت زنـده اسـت و       ينكه فضا را بـا سروصـدا  يا
هـا را جابجـا كردنـد،     جنـازه بعـد كـه   امـا  دا كـرد.  يـ د پيك مقدار اميشده. هوش  بي

 يلـ يقتـاً خ ين كرد. حقزدفرياد دا كرد و شروع به يپ يفرصتزنش  ،مرده بودشوهرش 
ه كـردن هـم   يـ گر تـوان زانشان را از دست داده بودنـد،  يكه آنجا بودندو عز ييآنهااز 

كـرد.   يماند و نگـاه مـ   يمرد، هاج و واج م يا شوهرش مي زنش ك نفرينداشتند. مثالً 
نكـه فـرار   يدا كردنـد، نـه ا  يـ فرصت پ اينها م بعد از ظهر شد، تازهيك و نيساعت كه 

قبـل از   يرد مصـر تكان دهنده بـود. همـان مـ    يليه كنند. خينند و گريكنند، بلكه بنش
اه نشد. گفتم نه آفتاب است و من چون پشتم بـه آفتـاب   يمردن به من گفت آسمان س

دا يـ م و نجـات پ يدا كـرد يـ پ يزيـ چ يا بود پشتم سوخته بود. بعدها كـارتن و حولـه  
 ياه شد و تمام كرد. من متوجه شدم تا وقتـ يچشم من س يم. گفتش آسمان جلويكرد

ك نشانه است، چون مـن تـا   ياه نشود فرصت دارم. پس يچشمم س يكه آسمان جلو
اه شـده. گفـتم پـس تـا آن وقـت شـد       يچشـمم سـ   يشدم نه جلـو هوش  بي حاال نه
گر از يآن گرما، د يشده و تو 12م. حدوداً طبق محاسبه من ساعت يبگورا ن يشهادت
ك لحظـه  يـ د. مـن  يرسـ  يگر صدا كم به گوش ميم. ديد شده بودين نااميمأموركمك 
ن را داشتم كـه  يوقتشه. كم كم غصه ا رگيگفتم د ،نديب يس كردم كه چشمانم نماحسا
ف يگفتم آخر ح يكردم كه فرار كنم. م ي. تا لحظه آخر تالش مشود مي هچم يها يبده

  ن را گفتم.  يشهادت امارد. يبم يجور  نياست، آدم ا

اصالً آنجا نقطـه  ؟ دده ميفاجعه را نشان ن يها لميف نكه چرا عربستان،ينكته مهم ا

 يها را جمع كردنـد. خـوب شـما اگـر مشـكل      لميكور ندارد. همان روز آمدند تمام ف

رفـت   دوستان مـن از  يكيد؟! يها را جمع كرد لميد. چرا فيها را نشان ده لميد فيندار
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ـ بـزرگ ا  ياز علما يكيشان يا ،)منؤم يعلاز دوستانش ( يكيدار يد ران اسـت كـه   ي

گفـت مـرا    مـي  او. مارستان فرار كرده بـود ياو از بنبود.  يخبرشان يدو روز از ا يكي

ـ ا. رون انداختنـد يبگزارند، دستم تكان خورد مرا ب يكيسه پالستيك يآوردند كه تو ن ي

گفـت   مـي  او. آمـد  مي جزو مردگان به حساب شد ميهوش  بي يگونه بود كه اگر كس

دا كـردم  يپ يدا كردم و شارژيلم را پيدو ساعت موبا يكيبعد از  ،مارستانيمرا بردند ب

كـه آنجـا بـود بـه      يپزشـك . گفتم يكه به فارساي  ن جملهياول. و خواستم زنگ بزنم

د و گفـت  يآمد سوزن سـرم را از دسـتم كشـ   . ميگفت آه وقتمان را تلف كرد يريتعب

  رون.  يدش بياندازياست ب عه)ي(ش ين رافضيا

مارستان استفاده و فـرار كـنم.   يب يد كه از شلوغينقدر عقلم رسيدم اين را كه شنيا
ك نفر مرا تـا  يدادم به  يك پولي. دميپوش ك لباس خدمهي مارستانيخدمه برفتم اتاق 

  اورد.يچادر ب
رفتـه بودنـد، اگـر    هـا   چـادر  يكه بـاال  ييآنها يحت 204ابان ين واقعه در خيدرح

. ما خودمـان  بيرون بروبلندشو گفتند  مي يهستند به تند يرانيدند ايفهم ميها  يسعود
و موجـب   يتـو مشـرك  بيـرون  گفتنـد بـرو    مي بدهند. يم تا آبيزد مي يهوش يببه را 

  .يعذاب ما هست
ا بـا  يو  اند ينها رافضيگفتند ا مي دم كهيمه جان را ديمورد افراد نها  دهش از يبمن 

هـا   با پزشـك . دادند مين راها  گذاشتند. بعد از آن هم جسد مي خ خرخره شانين بيپوت
ون انداختـه و بـه سـردخانه نبـرده     يرا در كـام هـا   از جسد يليخ. ندكرد نمي يهمكار

من حالم بـد شـد    كردند مي فيتعر يقانون يپزشكهاي  بچه يز نهار،وقتيبودند. سر م
م يون را بـاز كـرد  يت در كامگف مي جور حالم بد بود. مثال نيرون و تا صبح هميرفتم ب

خچال را خـاموش كـرده   ي ،ز كردنيفر يه جاست عدد جنازه آنجاست و بيم دويديد
جاد كند كـه  يا يك قبرستان جمعياصرار داشت همان روز اول  يدولت سعود. بودند
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را اي  هيـ جرين 1500ه اجازه گرفتنـد و  يجرين كار را هم كرد. از نيآمار باال نرود و هم
  ران اجازه نداد.  يدفن كردند، اما ا يت خواندند و دست جمعيهمان جا نماز م

        فففف    ....حححح    ....مممم    ....سسسس    ييييآقاآقاآقاآقا

بـا چنـد تـن از     و م.يديق به چـادر منـا در بعثـه كـه رسـ     . ه1436د قربان يروز ع
مـا را   يم نوجوانان سـعود يشدكه ابان يوارد خ م.يراه افتادبه طرف جمرات دوستان 

از انتخـاب   يريضـمن جلـوگ   سين پلـ امـأمور  .فرسـتادند  نير زميزهاي  به طرف پله
ـ   "خودمان الزامار توسط يمس   كـه كشـتار هولنـاك در آن     204 ريمسـ طـرف  ه مـا را ب

ت يـ م جمعيرفتـ  مـي  ر باز بود اما هرچـه جلـو  يت كردند. در ابتدا مسياتفاق افتاد هدا
  .شد مي تر متراكم
كـه   يچ كسيخ و نه هيم نه آب يديانتظامات د مأمورر نه ين مسيب آنكه در ايعج

) 204ابـان ( ين خيت را بـه همـ  يـ پشت سـر جمع د. فقط از ينما ييت را راهنمايجمع
گـر  يكـه د  ييتـا جـا   شد مي ت افزودهي. در اواسط راه به تراكم جمعكردند مي تيهدا

  بسته شده بود.   "نكه راه از جلو، كاماليا ييمتوقف شد. گو "كامالحركت افراد
كشـور   يهاچادرپنجره  يتمام شده بود و مردم از الما  ههمراه هم آبهاي  يبطر

من گفـتم   .شد مي اجابت يكه گاه ،كردند ميآب  ير، و.... تقاضايمغرب، مصر، الجزا
ـ پ هـايي ر يبـرا  يم راهيد بتوانيشا تام يبرسانريه كنار مسرا ب مانخود خوب است دا ي

در خالف حركـت مـردم    نفرهك يك صف يگاه گه از سمت مقابل  .شد مين م امايكن
ـ بحـث برخـورد    "اصال . لذاشد ميآنها ن هم مزاحمو كسي  ،حال برگشت بودند ن يب

. بـود ن كند مي مطرح آن را يسعود، ودولت رفتند مي به جمرات كه يبا مردم آن افراد،
جلو رفتن بـه   ه بودند،ديد يبودند كه وقت يهم كسان ك نفرهي فكر كنم آن صفالبته 

 يير ممكن است در حـال برگشـت بودنـد. كـار بـه جـا      يا غيسخت  ات،سمت جمر
ت از پشـت  يجمع فرستادنراهنما،  و كنترل مأمورد هوا، نبودن يشد يد كه گرمايرس
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 يهركسـ  ينيشد كه باي  ت به گونهيتراكم جمع .سر و مانع نشدن از اضافه شدن آنان
نهـا  يار سخت شده بـود. بـه همـه ا   يامكان تنفس بس خورد مي ييجلو نفربه پشت سر

ـ  بـا آنهـا دشـوارتر    يتالقـ  ز اضافه كرد كـه برخـورد و  يلچرها را نيد ويبا ود. تـوان  ب
گـران  يافتادند و د مي نيزم ي، رورفتند مياز حال  يكي يكين رفته بود، يت از بيجمع

نجـات خـود از    يبـرا  ند،سـت توان مـي كه اي  عده. كردند ميبه زحمت فراوان بلندشان 
بام چادرهـا   يكه رو يافراد .رفتند مي بام چادرها يباالبه  اطراف يچادرهاهاي  نرده

  بود. تنازع بقا واقع در ،كشدب باالرا  يگريبه آنها كمك كرده تا د بودند،
آن را كنـده و آب   چادرهـا  يكولرهاشيلنگ  ،بودند رفتهها  چادربام  يكه رو آنها

بـود   ييختند. محشر كبراير مي ريدر مست يجمع يروو يا  خوردند مي كه گرم بود را
و بـا فشـار    يكـ ي يكيضجه و ناله به آسمان بلند شده بود. افراد به زحمت  يو صدا

ت يـ برسـانند. مـوج جمع   اطـراف  يهـا خود را به داخل چادر كردند مي يفراوان سع
    رفتم.و از حال  افتادمبه داخل چادر كه من هم سبب شد 

 يبه عربـ ك جمله يدو مرد بودند. كه فقط  يكيو  يريدر آن چادر چند زن الجزا
 ارتباطران ين ما و ايگفت ب يكيدم يفقط شن. ران هستم)ي(من ازا »رانيانا من ا« :گفتم

آنهـا آب   .مشـد  مـي ن متوجه يزيچ دو ساعت تقريباًافتادم. ظاهرا حدود  بعد است و
كـرده بودنـد مـرا كمـك كننـد و اراده خداونـد تعلـق         يخته بودند و سعيمن ر يرو

  مانم كه ماندم.گرفت زنده ب
ـ هـاي   جنـازه  آمـدم.  يابان اصليدوباره به خنكه حالم خوب شد يپس از ا  يفراوان

عربسـتان،   انمـأمور ده شده بـود.  ياز آنها پارچه كش يبعض ين انباشته و رويزم يرو
و باالجبـار بـه    دادنـد  مـي ن كنم اما اجـازه مانـدن را   يده بودند. خواستم كاريتازه رس

  كردم و برگشتم. يرفتم و با زحمت فراوان رم اتطرف جمر
  عبارتنداز:   ثر در اين فاجعهؤعوامل م، ريبه نظر حق



 73        فصل چهارم: گزارش شاهدان عيني از فاجعه منا

 

  ا مثل بسته شدن بود.  ير از جلو بسته شده بود ين مسيا .1
  ر جهت خوردن وجود نداشت.  يدر دو طرف مس يچ آبيه .2
ـ   مـي  ان از ابتدا همه را به همـين مسـير  مأمور .3 دنـد  يد يوقتـ  يفرسـتادند و حت

ابـان را  يت بـه ايـن خ  يت جمعيباز هم هدا ر به وجود آمده،يدر مس يمشكل
  متوقف نكردند.

 يدن تـراكم بـاال و فشـردگ   يـ ت بودنـد بـا د  يا وسط جمعيكه جلو  يانمأمور .4
ـ اگر جمع ،تيجمع ـ نـاً ا يقي، م كـرده بودنـد  يتقسـ  ت راي ن مقـدار تـراكم و   ي

  رفت.  يكار صورت نپذ نيكه ا شد مين جاديا يفشردگ
هنـوز عـده    ،هـم  يانباشـته شـدن آنهـا رو   ن و يزم يرو حجاجبعد از افتادن  .5

از آنـان جـان    ياريتعداد بسـ رساني  كمكزنده بودند كه با تأخير در  ياديز
  دادند.  

ز ضـعف  ين يآنچه مربوط به بعد از اين است ؛معلوم است در بحث امدادرسان .6
  .فراوان وجود داشت

  ت را هم نداشت.ين همه جمعيت ايك بود و قابليار بارير بسين مسيا .7

        حححح    ....رررر    ييييآقاآقاآقاآقا

ر نسبتاً شلوغ بود. مـن  يم. مسياز مشعر به سمت منا حركت كرد دوستانبه همراه 
 بـه بـود كـه    صـبح  8م. سـاعت  يهمراهـان را گـم كـرد    امـا،  ،ميبـاهم بـود  م يبا رفقا
سه تـن   ،رگذر رد شدمياز ز يوقت .رفتمطرف جمرات به  ير اندكيبا تاخ .ميديمنارس

ر ي(مسـ ت را به سمت راسـت  يحضور داشتند كه جمع يسعود يان دفاع مدنمأموراز 
ه آنهـا بـه   يت بـا توجـه بـه توصـ    يجمع %90يباال تقريباًو  كردند مي ييراهنما ) 204

ت لحظه بـه لحظـه   يجمع .رفتم ريآن مسمن هم به سمت  .رفتند مي 204 ريمسسمت 
  .شد مي رتاديز
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مـا هـم    .ميريـ آب بگ از آنهـا  تـا  چادرها م سمت نردهيگفت برو از دوستان يكي
سرحال شدم و مجدداً دوسـتان را گـم كـردم.     يآب گرفتم و قدر يك بطريم و يرفت

از آب سـرد كـن و    ير خبـر يو در مسـ  شـد  مـي  تـر  ت لحظه به لحظـه شـلوغ  يجمع
 يعـ ير طبيت و غيش از حد جمعيب يآب پاش نبود. عطش و گرما و شلوغهاي  ستون

بـام   يبـاال  ها بهكنار چادرهاي  افتادم كه از نردهداد. به فكر اين  مي مرا آزار ،بودن آن
را بسته بودنـد  چادرها  يورود يك كردم. درهاينزدها  خودم را به نرده. بروم چادرها
آب  يكـه بطـر   ييها چادراز  يكيدم كنار يناگهان د ،دادند مين اجازه ورود يو به كس

شـد. مـن هـم كـه      وارد آن ياديـ ت با فشـار ز يباز شد و جمع يراه كردند مي عيتوز
خـود را بـه زحمـت وارد آنجـا     .گفته بـودم  هم ن رايمضطرب بودم و شهادت يحساب

شـان  يمختلف آنجا حضور دارند و پرهاي  تيزن و بچه از ملاي  دم كه عدهيكردم و د
ـ الجزا يك بود كـه داخـل چادرهـا   يبار ين راهمو مضطرب هستند. در كنار  هـا   يري

ـ يك ساعت و نيمن وارد آنجا شدم و حدودا . شد مي دو سـاعت آنجـا بـودم و     يم ال
 نفـر . دو شـد  مـي  وارد يمـه جـان  ينتم هر لحظه فرد سنشاي  هير سايز ،مضطرب بودم

 يفـرد  .دنديكشـ  مي سنف يدم كه لحظات آخر عمرشان بود و به سختيرا د ييقايآفر
از  ينـد. تعـداد  آمد مـي ن سـرحال چ وجه يبه آنها بود و به ه 1نين شهادتيدر حال تلق

ـ  افتـاده ن يزمـ  يز بودند كـه رو ينها  يرانيا ن طـور از اتبـاع   يرمـق بودنـد. همـ    يو ب
ـ از آنهـا پ  يكيبودند كه  ييها مصر و عراق..خانم ،، پاكستانياندونز يكشورها راهن ي

ـ بود. اد يزتعداد خانم  يلش آوردند ويلباس براكه و لباس به تن نداشت  ـ ي  يك عراق
جـان باختنـد و    نفـر چشـم مـن چهـار     يجلو گفت: مي كه تازه وارد چادر شده بود

 گفتند: مي ز معترض بودند ويآنان نكه در كنار من بودند  يمصر نفربود. سه  يعصبان
 آب يم و تقاضـا يتشـنه بـود   ههمـ  وجود نـدارد.  يچ وجه نظم و هماهنگينجا به هيا

                                                
 دهند.   می 9مسلمانان هنگام مرگ شهادت بر يکتايی خداوند و پيامبری حضرت محمد .١
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ـ مـثالً   شد مي دايكه آب پ ينبود. گاه يآب خبراز  يم وليكرد مي  يك نصـف بطـر  ي
مـا را بـه   هـا   يريـ م. الجزايم تا تلف نشـو يم بخوريمجبور بود يبود كه از فرط تشنگ

كـه   يقـه بعـد كسـان   يدق 30. حـدود  دادنـد  مين كه خنك و خلوت بود راه ييها چادر
اه يو سـ  آفريقـايي  از آنها كـه  يكي. ن آمدنييبام چادر بودند، شروع كردند به پا يباال

بـود   تناراحها  ياز دست سعود ،كرد مي صحبت يبه زبان عرب يبه سخت پوست بود
سـت و بـا   ين يمسـلمان نهـا  يا ياه هسـت يتو س اند گفته ،ن كردنديگفت به من توه يم و

گفت مـن   مي د.يگفت چرا نشسته ا مي زد و به همنوعان خودش مي اديبلند فر يصدا
مـردم خسـته و مضـظرب و بـه شـدت       است.باالتر ها  يمسلمانم و اسالمم از سعود

دم و گفـتم كـه   يـ را د يسـعود  مأمور 2كه به دنبال آب بودم  يزده بودند. هنگاماگرم
تـرك  سـريعاً   راهـا   ست و محل چـادر ياز ما ساخته ن يد، گفتند كاريشيانديباي  چاره

ـ از مـردم بودنـد    ياديـ ز دم. عدهيكه آنجا بودم آنها را ند يكردند و تا زمان لبـاس  ا ي
بود، كه نشان از وخامـت اوضـاع    آلود خون آنهاحوله احرام ا يبه تن نداشتند و  احرام

سرشان بودنـد و   يدن مويمشغول تراشها  يريالجزا يبود. برخ يداشت. وضع اسفبار
 يو آب رو دادند مي خيخود جوش به مردم اي  به اوضاع مردم نداشتند. عده يتوجه

نبـود.  هـا   هير سـا ينشستن در ز يبرا ييد جايآمدن خورشختند. با باال ير مي سر مردم
 عيـ م. آنجا وضع بهتر بـود. غـذا توز  يشدها  يساعت وارد چادر مغرب 2بعد از حدود 

ز يـ چ چين احـرام هـ  ييدم كه جز حوله پـا يرا د يرانينفر ا 4. دادند مي و آب كردند مي
اده بودنـد.  جمـرات را از دسـت د   يرمـ هاي  سنگ يز، حتينداشتند و همه چ يگريد

م يم و قرار بـود بـرو  يم ساعت آنجا بوديهم نداشتند. ن ييدمپا يو حت يبدنشان زخم
م. بـه  يجمرات اقدام كنـ  يرم يم برايكه آمده بود يريمس ير و موازيسمت چپ مس

گرفـت   مي لميدم كه فيرا د يسعود يدفاع مدن مأمورك يكردم  يدم، رميجمرات رس
آمبـوالنس   يباالست و صـدا ها  گفت كه آمار كشته مي زد و مي د و به سرشيدو مي و

  از وخامت اوضاع بود.   يحاك و شد مين هم قطع
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        م.ع.كم.ع.كم.ع.كم.ع.ك    ييييآقاآقاآقاآقا

ن نقطه مشعر به سـمت منـا   يد قربان) از آخريصبح روز پنج شنبه (ع 6:20ساعت 
م. بعـد از صـرف صـبحانه مختصـر     يديران در منا رسياهاي  م تا به چادريحركت كرد

به همراه چند تن از دوسـتان بـه سـمت جمـرات حركـت       قهيدق 7:40حدود ساعت 
كـه   ندشد مي تير هدايك مسير از همان ابتدا شلوغ بود و همه حجاج به يم. مسيكرد

ر، دوستان با تجربـه، گفتنـد   ياز مس يمقدار يبود. بعد از ط 204ابان يم خيديبعداً فهم
قـه بـه علـت    يدق 8:30است. حدوداً ساعت  ير عاديهر سال ازدحام بود، اما امسال غ

از افـراد بـه    يبرخـ  شـرايط ن يشتر آب همراه دوستان تمام شد. در ايب ،ديشد يگرما
بعـد   ند.شد مي ابان بردهيافتادند و به كنار خ مي نيزم يحال رو ياد، بيز يعلت گرما
 ابـان ياز دوسـتان بـه كنـار خ    يكـ يقه حال من هم به هم خورد و توسـط  ياز چند دق

حـالم   يخـت تـا كمـ   يمـن ر  يرودا كرد و يپآب  يشان نصف بطريت شدم و ايهدا
گـر قـادر بـه    يقه من دوباره احساس كردم كه ديدق 8بهتر شد. بعد از گذشت حدوداً 

ـ ند يبه اطراف خود نگاه كردم از دوستان خـود اثـر   يستم، وقتير نيادامه مس دم، بـه  ي
ز وجود ندارد. لذا بـه ذهـنم آمـد    يدم امكان بازگشت نيپشت سر خود نگاه كردم فهم

همه آنها بسته اسـت و در مقابـل    يدم درب وروديبروم، اما د يكنار يكه به چادرها
. لـذا  كنند مي دورها  ستاده و با شدت تمام مردم را از كنار دربين نفر ايچند يهر در
ت يـ عدم نه تنهـا جم يقه ديدق 5د خود را حركت به جلو دانستم. بعد از حدود يتنها ام

ـ ن ي، بلكه بعضاند ستادهيو همه ا كند مين به طرف جلو حركت ز مـردم را بـه طـرف    ي
ن يزمـ  يروحـالي   بـي  و يبـه خـاطر تشـنگ   اي  نجا بود كه عـده ي. ادهند مي عقب هل

افتم يـ ن بيزمـ  يافتادم كه به ذهـنم آمـد اگـر رو    مي نيزم يافتادند. من هم داشتم رو
روم، لذا هر چه توان داشتم، جمع كـرده و بـه سـمت     مي نياز ب ر دست و پايحتما ز

  چپ خود حركت كردم.  
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مـن درب چـادر    ير است. در سـه متـر  يحجاج الجزاهاي  دم آنجا چادريبعداً فهم
اه پوسـتان و  يازه مردم مخصوصا سـ اند يبه طرف در بروم اما با هجوم ب خواستمبود. 

 يبرخـ  چسـباندم. هـا   رنگ چادرسبز هاي  دانه، خود را به نردهيبسته شدن درب، نا ام
رسانده بودنـد  ها  بام چادر ياه پوستان در همان ساعات اول فاجعه، خود را به بااليس

 ياحـرام بـه بـاال   هـاي   ز توسـط حولـه  يـ ر دوستان خود را نيو در تالش بودند، تا سا
از آنـان خواسـتم تـا مـرا بـاال       يكيكه داشتم، از  يز با رمق كميچادرها بكشند. من ن

نـك و  ياه پوستان بود. من، عينكرد و فقط به دنبال كمك به س ياو توجه ي، ولبكشد
دم. هر چه تـالش كـردم خـود را    يد نمي كفش خود را از دست داده بودم، لذا خوب

اه پوست درخواست كردم مـرا بـاال   يگر از همان سيكبار ديباال بكشم نتوانستم.  يكم
دم اما هر يچيمن حوله را به دور خود پبار حوله احرام خود را انداخت و  نيبكشد. ا

چه تالش كردم خود را حركت دهم نتوانستم انگار تمام جسمم مثل سنگ شده بـود.  
ك جسـد بـه   يداشت، من را مانند  ياديكه الحمدهللا قدرت ز آفريقاييباالخره آن فرد 

چادر به سمت داخل پـاره   يدم بااليچادر برسم، د ينكه به بااليل از ابد و قيباال كش
  شده است، لذا دستان خود را از حوله رها كردم و خود را به داخل چادر انداختم.  

راز هم بودنـد.  ياهل ش يرانيبودند. از جمله، چند اها  تيدر داخل چادر از همه مل
ن افتـادن، بـه   يزمـ  يقه رويگفت ندارم. بعد از چند دق مي ،خواستم مي از هر كس آب

بودنـد در   يريـ ن چادر كـه الجزا يرساندم و از مسئولها  را به پشت چادرخود  يسخت
كمـك بـه حجـاج،     يز گفتند آب ندارند. متاسفانه به جايخواست آب كردم كه آنها ن

مـردم را از   كردنـد  مـي  يم ماسـت و بـا عصـا و زور سـع    ين حريزدند كه ا مي اديفر
آب به اي  افتن جرعهيد يبه امرون كنند. در آنجا فالكس آب بود كه يخود بهاي  چادر

خ داخـل فالكـس بـود. بـا دسـت      يـ تكـه   2 يول. دم آب ندارديسمت آن رفتم، اما د
ه را بـه  يـ سر خود گذاشتم و بق ياز آن را رو يبرداشتم و به درون چادر آوردم و كم
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كـه آنجـا بـودم. از    اي  قـه يدق 15ن بـود دادم. در  يريچند تن كه حالشان بـدتر از سـا  
ر دسـت  يدم كه زيشن مي رااي  يرانيمرد ا يبودم. صدا ياتفاقات ناگوارك شاهد ينزد

قـادر   يچ انسانيه واقعاًخواست، اما  مي م شكسته و كمكيزد پا مي اديو پا افتاده و فر
دم كه پدر و مادر خود را گم كـرده  يرا د ياه پوستينبود. كودك س يگريبه كمك به د

 به او آرامش دادم.   يكم ه كند.يست گرتوان مين يبود و از ترس حت

ن افتـاد. مـن گفـتم چـه     يزم يحال رو يداخل چادر شد و ب يك جوان پاكستاني
را يـ گفت، قند، من از آنها خواستم به او قنـد بدهنـد ز   يسي؟ به انگليخواه مي يكمك

  ش افتاده بود.  بدن قندبود و  يابتيظاهراً د
د ياه و سفيعرب و عجم و سز به يض آميدم متاسفانه هنوز هم نگاه تبعيدر آنجا د

اه يچ وجـه بـه سـ   يدم كه به هـ يد يرا با چشم خود ميان مسلمانان وجود دارد، زيدر م
اسـتراحت   ي. بـاالخره بعـد ازمـدت   دادند مين راها  اجازه ورود به چادر يپوستان زخم

  درآن چادر وخوردن آب، به طرف جمرات رفتم.

        ر.ف ر.ف ر.ف ر.ف     ييييآقاآقاآقاآقا

منـا رسـيدم و بـا     ياعت هفت به چادرهااينجانب صبح روز عيد قربان حوالي س
توجه به خستگي، استراحت بسيار كوتاهي كرده و بعد از خـوردن صـبحانه و آمـاده    

خواستم با رفتن بـر روي پـل    عنوان راهنماي جمع ابتدا مي  رفتن به جمرات شدم. به
عبدالعزيز كه دقيقاً در كنار چادرها است، از رمپ كنار پل وارد سوق العـرب شـويم،   

كنار پـل شـديم.    ياما درهاي خيابان را بسته بودند. لذا از زيرگذر، داخل خيابان پايين
العرب برويم لكن با كمال تعجب مشاهده كرديم كـه   من به دوستان گفتم كه از سوق

وجـه اجـازه ورود بـه آن     اند و به هيچ العرب ايستاده ين سعودي، در مقابل سوقمأمور
. حتي با اصرار زياد به دنبال عبور از سد انسـاني آنهـا بـوديم لكـن     دهند ميررا نيمس

شـديم. گرچـه از ابتـدا جمعيـت      204ميسر نشد به همراه بقيـه زوار داخـل خيابـان    
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طبيعي بود. لكـن تـراكم جمعيـت تـدريجاً      تقريباًزياد بود اما  204ورودي به خيابان 
پس از نيم ساعت پيـاده روي بـه   زياد شد. دوستان نيز در اين ميان از هم جدا شدند. 

سوي جمرات، گرماي هوا بسيار زياد و ذخيره آب هم تمام شد. قدري از آب را هـم  
ايسـتاد و   حال شده بودند داديم. پس از اين، جمعيـت ده دقيقـه مـي    به كساني كه بي

بارهـا   مسئلهاين  ايستاد. مي رفت و دوباره متر مي 5رد و به اندازه ك دوباره حركت مي
 بعضـي  ها باعث كالفه شدن حجاج شده بـود. در ايـن ميـان    رار شد. همين توقفتك
 د. درنرسـان هـاي مجـاور ب   آنها را به چادر كردند مي يند، كه افراد سعشد ميهوش  بي

مسـير از  . چـون  شد ميها باعث ايجاد موج در ميان جمعيت  ، همين جابجايييموارد
هـا شـروع بـه بـاال رفـتن از       نبود. در اين ميان برخي از آفريقايي يجلو بسته و حركت

كردند. لكن تعداد آنهاكم بود. من احساس كردم كـه   ريمس اطراف يچادرهاهاي  نرده
ديگر تنفس امكان ندارد، زيرا چنان به هم چسبيده بوديم كه قفسه سينه من در حـال  

ساندم. با بستن حوله خود بـه  خرد شدن بود. با زحمت و درگيري خودم را به نرده ر
شدم زير پا نيفتم. يك فرد هندي يا پاكستاني پـاي  هوش  بي نرده به فكر بودم كه اگر

خواست از نرده باال برود كه باعث خوني شدن پاي  من را گرفته بود و به زحمت مي
ده ها باال رفـتم. نـر   م اينجا بايستم و به سرعت از نردهتوان ميمن شد. لذا فهميدم كه ن
آب معدني بود كه مـن روي  هاي  ها، جعبه ها بود. پشت نرده متعلق به چادر الجزايري

ايسـتاده   فشـرده  ،كرد افـراد  گر جمعيت شدم. تا چشم كار مي و از باال نظارهرفتم آنها 
شـنيدم. برخـي از    خوردند. فقط صداي ضجه زنان و كودكان را مي بودند و تكان نمي

بودند و هرچه فريـاد زدم نتوانسـتند آنهـا را بـه مـن       كودكان را ديدم كه روي دست
آنها توسط جمعيـت كـامالً مشـهود بـود.      كشته شدنبرسانند. صحنه افتادن حجاج و 

هـا التمـاس    گركردند. برخـي ايرانـي  يكديكاري و هل دادن  ها شروع به كتك آفريقايي
ا يك دسـت آنهـا   كه آنها را باال بكشم. به خاطر تسلطي كه داشتم توانستم ب كردند مي

ايرانـي بودنـد. بـر اثـر فشـار وارده       ،را بگيرم و بـاال بكشـم. همگـي از زائـران پيـر     
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افتـادم و ديگـر    هـم مـن  ها ريخت.  آب يپاره شد و همه بطرهاي آب معدني  كارتن
هوشي بودم كـه خـودم را بـه ميـان      در حال بي تقريباًمن هم  امكان كمك نبود. خود

رساندم و از حال رفتم. افرادي كه كنارم بودند روي مـن آب ريختنـد. بـادي     ها خيمه
قدري من را سرحال كرد. شـايد نـيم سـاعت در آنجـا افتـاده       آمد ميهم كه از خيمه 

قصد خروج داشـتم. دو تـن از دوسـتان    ها  بودم. به خاطر كثرت جمعيت درون خيمه
دن از واقعـه چنـدين بـار بـا تلفـن      كه مانند من از نرده باال آمده بودند. بـراي خبـردا  

ـ بـا ا تماس گرفتم، لكن موفق به برقراري ارتبـاط نشـدم. قـرار شـد      بـه   ن دوسـتان ي
جمرات برويم و رمي كنيم. از خيمه خارج شـده و وارد سـوق العـرب شـديم و بـا      

خـوبي در حـال حركـت     كمال تعجب ديديم كه خيابان كامالً خلوت است و مردم به
هـا بـا ديـدن سـر و وضـع       خبري نداشتند. ايرانـي هم كناري  ريهستند و از اتفاق مس

كه چه شـده كـه قضـيه را تعريـف      كردند ميسؤال  خوني و خاكي ما متعجب شده و
العرب يك خيابان فرعي وجود دارد كـه   و سوق 204كرديم. جالب اينكه ميان خيابان 

 204آنجـا خيابـان   و اين خيابان كامالً خلوت بود و از  كند مياين دو را به هم وصل 
را قبـل از ايـن    204خيابـان   يسـعود ين مـأمور گر اينكـه،  يقابل مشاهده بود. نكته د

ن فرعـي را بسـته بودنـد، ايـن جمعيـت      يـ فرعي بسته بودنـد وگرنـه، اگـر بعـد از ا    
  از فاجعه فراركند.  به سوق العرب برود و ست وارد فرعي شده و توان مي

 م.س.گ م.س.گ م.س.گ م.س.گ     ييييآقاآقاآقاآقا

م ير با هـم بـود  يمس يالبته ابتدا .ميبا هم بودجمرات  204ر يدر مسنفر  18حدود 
ا سه متـر بـود و در شـعاع    يدر حدود دو ها  فاصله يعنيم، ياما كم كم از هم جدا شد

تـراكم   يم، بعد از مدتيه بوديو جلوتر از بق ميتدر رأس  تقريباًم. و يگر بوديد همديد
نجـا  ياز ا .مياوريـ خودمان را بـاال ب هاي  دستم يستتوان مين ياد شد كه حتيز يبه حد

رمردهـا و  يتـر ماننـد پ   فيبه بعد بود كه فاجعه در حال شكل گرفتن بود و افراد ضـع 
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افتادند و بـا   مي نيش از حد به زميل تراكم و ازدحام بيها و افراد كوتاه قد به دل رزنيپ
 ابـان يعرض خ .افتادند ميهمان فرد  يز بر رويان نين نفر از اطرافيسقوط هر نفر چند

مختلف برپا شده بـود   يمربوط به كشورها يدر دو طرف آن چادرها ،متر 10حدود 
بسـته و  هـا   ن نـرده يبودند و درب ا كردهابان جدا ياز خرا ها آن يمرتفعهاي  منتها نرده

و هـا   از مردم شروع كردند به بـاال رفـتن از نـرده   اي  عده .باز نبود حجاجورود  يبرا
ت بـود و در  يـ شدن بر جمع يچادرها، رعب و وحشت در حال مستول يرفتن به باال

رزن را يك پي. ت بودنديجمع يز در حال پرواز بر روين يسعود يبالگردها موقعن يا
، در ميبـرد  يا و به سـمت گوشـه   هرزن را بلند كردين افتاده بود، آن پيم كه به زميديد

 يسـعود  يهـا مأمورم كـه  يهمه منتظر بود .بود يريگ ن، ولوله در حال اوجين حيهم
ت كاسته شود. بعد از جابجا كـردن  يند و راه را باز كنند تا از تراكم جمعيايبه كمك ب

كـاروان جلـوتر بـودم و در     يمن از همه اعضا ت ما به مراتب بدتر شد،يرزن وضعيپ
ـ ، آمد مي مرگ يكردم بو مي كه نگاه يت به هر سمتيكشاكش امواج جمع ك لحظـه  ي

و  ييك حركت و پس از جـا گذاشـتن دمپـا   يبروم، با ها  م گرفتم به سمت نردهيصمت
ن بـود  يتمام تالش من ا .رساندمها  خودم را به نرده ،باالتنهاحرام رون آوردن حوله يب

مردم، بعـد   ير پايك لحظه غفلت برابر بود با له شدن زير دست و پا له نشوم، يكه ز
هـاي   اه پوسـت يت به مراتب بـدتر اسـت و سـ   يوضع دميدم ديرسها  نكه به نردهياز ا
انجـام   يچ اقـدام ي، نتوانستم هـ اند زان شدهيآوها  درشت از نردههاي  كليبا ه ييقايآفر

، هفـت هشـت   دميـ كـه د ر مكان بودم ييتغ يدهم، در حال سرچرخاندن به اطرف برا
از  .هـم آوار شـدند   يبـر رو  ياديـ ت زيـ ن افتادند و بالفاصـله جمع يزم ينفر بر رو

هـم   يت رويـ و پشـت سـرم هـم جمع    شد مي به من وارد ياديفشار زها  سمت نرده
 يرمـرد تنومنـد  يپ م.فـت يت بيجمع يز بر رويود كه من ننمانده ب يزيو چ ندبود افتاده

 يت بـر رو يـ رون و آن طـرف جمع يـ دست من را گرفت و از آن مهلكه پرت كـرد ب 
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ن بـار  ياز مهلكه خارج شده بـودم، تـا قبـل از خـروج، چنـد      يتا حدود. افتادمن يزم
بـه زده مانـدن نداشـتم. در آن بحبوحـه      يديـ چ اميهـ  واقعـاً بودم و  را گفتهن يشهادت
كمـك  طلـب  به زبان خود  يزد، هر شخص مي خدا را از ته دل صدا يبه زبان يهركس

  .كرد مي از خدا
. ميبـود  يتين وضـع يا در چنـ حراج گذاشته شده بود. م در آن فاجعه جان مردم به

ـ به جمع يدست يبا بلندگوها، ل نظاره بودنددر حاكه  يسعودان مأمور گفتنـد   مـي  تي
از مقامـات   يكـ يگفت راه برگشت به علـت حضـور    مي از حجاج يكيد. يكه برگرد

اكثر حجـاج بـا شـروع     .ن حادثه شدين باعث وقوع ايبسته شده است و هم يسعود
از  يكمك كـرد و باعـث شـد مقـدار     يلين نشستن خيان نشستند. يزم يفشارها رو

كنـاره   .كنـد  يرير دست و پا جلـوگ يز له شدن مردم زيجاد موج و نيحجم تالطم و ا
فـرار و رفـتن بـه     يشتر بـود. مـردم بـرا   يز بيشتر بود تعداد تلفات نيكه تراكم ب ريمس

نـرده و   يسـو  موفق به رفـتن بـه آن  اي  ها رفته بودند كه عده نردههاي  چادرها به لبه
و  ياصـل  ياز مـاجرا بـود و مـاجرا    ين تراكم تنها بخشـ يچادرها شده بودند. ا يباال

  .شروع شد يالب شدن تشنگغبعد از كاهش تراكم و  يتلفات اصل
از  يز بخشـ يـ حجـاج ن  ياز تلفات و گرما و تشنگ يك بخشيبه اعتقاد من تراكم 

  .تلفات را به خود اختصاص داده بود
داغ شـده بـود    ير آفتاب، بدن من به حديفاجعه و به علت ماندن در زن يبعد از ا

در آن لحظـات بـر مـن     يبـ يسوخت. خواب عج مي زدم به خودم دستم مي كه دست
دارم كـن، همـان   يخوابم بعد ب يقه ميدق 10از حجاج گفتم من  يكيغلبه كرده بود. به 

گفـت سـطح    يهـم راسـت مـ    واقعـاً ، يمرده ا يت را ببنديها چشماگرشخص گفت 
و  يبعـد از مـدت   .ار سـخت بـود  يت بسين وضعين آمده بود و تحمل اييپا ياريهوش

 يهـا  ن فاجعه، مردم شروع كردنـد بـه پخـش كـردن آب    يا يانيك ساعت پايحدود 
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  .ابديش يدر برابر مرگ افزا ها باعث شد مقاومت ين تا حدوديها و ا چادرداخل 
كـردم خـودم    مـي  ده بودم اما چون فكريدرا ها  كشته شده از ياديتعداد زنكه يبا ا

مـرگ آمـاده شـده     يكم آوردم و برا واقعاً، من دو سه بار اند ز زندهيه نيپس بقام  زنده
ر يـ غ ييرويدادم، مجدد ن مي مقاومت از دست يبرا ام را يبودم و هر بار كه تمام انرژ

ـ يبعد از  .شد مي ن كاريدر وجودم مانع از ا ياراد م از شـروع فاجعـه،   يك ساعت و ن
 ياديـ اجساد كردند فاصله ز آوري جمعابان شروع به يخ ياز ابتدا يسعود يهامأمور

 يشتر از گرمـا و تشـنگ  يدند. تلفات بيك به ما رسيو  12از ما داشتند، حدود ساعت 
نكـه  يدند و من بلند شدم و رفتم. به محض ايك بود كه به ما رسيبود، حدود ساعت 

را نگاه كردم، همان اول گفتم حداقل پنج هزار نفـر كشـته شـده     ها بلند شدم و كناره
ار ي. عمق فاجعه بسـ شود مي هم گفته يقبول نداشتند اما ارقام باالتر يارياست كه بس

از خـود   يخيتـار  يعرضگ يك بيفاجعه ن يبه نظر من عربستان در ا .وحشتناك بود
ـ اما چطور بلند شدم ونجات پ .نشان داد ـ  دا كـردم، ي آب  ينصـفه البـه ال  ب يسـ  كي

از  يانـرژ  يحـدود  افتاده بود كه برداشـتم و آن را خـوردم و تـا     زنده مردم مرده وو
ه يشـب  ييزهـا يم ساعت آخر آب و نوشابه و چيدا كردم، البته نيدست رفته خودم را پ

ك يـ م. يافتيـ خودمـان را بـاز    يروين يكه تا حدود شد ميپرتاب ها  نرده ين از بااليا
راه بـاز   ينكه مقداريداد. بعد از ا مي د پنج تا شش نفر را نجاتيرس مي آب كه يبطر

كه در كنارم بودند و حالشان بد بـود تمـام تـوان خـودم را      يكمك به افراد يشد برا
بود به شـدت حالشـان بـد     ياز آنها مصر يكيدو نفر از حجاج كه  يكيجمع كردم، 
تش روبـه راه  يكه وضع يدا كردم كميآب پ يمقدار يمصر يآن حاج يشده بود، برا

ن يخواسـتم بـه مجـروح    مـي  داشتند و خود مـن  ييكه توانا يشد به راه افتادم، افراد
ان انگـار قصـد   مأمورافراد زنده بمانند اما  يان سعودمأموردن يكمك كنم تا زمان رس

ـ  باالتنـه  حولـه  كيـ  يبنگالدش پزشكان از يكي راه وسط آن از بعد .آمدن نداشتند ه ب
  .از حجاج گرفتم و به جمرات رفتم يكيمن داد و چند سنگ از 
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دم كـه زنـده بـود، امـا     يرا د» مرام رحمت اهللا به«به نام  يرانياز حجاج ا يكيمن 
ن اعالم شده ين شخص جزء مفقوديدم كه ايدچار تشنج شده بود، بعد از چند روز د

بـه نظـر   . اند سردخانه منتقل كردهن فرد را به عنوان كشته شده حادثه به يناً ايقياست، 
از خـود نشـان    يو ناجوانمرد اوتسرحمي و ق بيار ينه بسين زميدر ا ها يمن سعود

 .دادند

ييييشهناز عالقشهناز عالقشهناز عالقشهناز عالق    ددددييييشهشهشهشههمسر همسر همسر همسر 
1

        

: گويـد  مـي د شده بود يشه منا در حادثهكه  يرجب تاتار، همسر خانم شهناز عالق
ر بسته بود و همـه در  يو مسردر مقابل هم قرار دادند يمسك ياز مردم را در  گروهدو 

من فلج شـده   ين حادثه از دست دادم و زندگيهمسرم را در ا .ن حادثه خفه شدنديا
و اجـازه كمـك    ندكرد نميبه مردم  يچ كمكيان عربستان همأمورن حادثه ياست. در ا

 .دادند ميهم ن يچ كسيبه ه

ـ  ند مطمئن بودم كـه ددا يمن در صحنه حضور داشتم و اگر اجازه كمك م ش از يب
  .ندشد مين افراد كشته نياز ا يمين

        1111))))امام جمعه اهل سنت گنبدكاووسامام جمعه اهل سنت گنبدكاووسامام جمعه اهل سنت گنبدكاووسامام جمعه اهل سنت گنبدكاووس((((    م آخوند جاورم آخوند جاورم آخوند جاورم آخوند جاوريييياج عبدالكراج عبدالكراج عبدالكراج عبدالكرحححح

ر حركت، هر لحظه حركت حجـاج كنـدتر   يد قربان و با بسته شدن مسيدر روز ع
 .شد مي ت افزودهيمعجو لحظه به لحظه بر فشار 

هـوا،   يگر، گرمـا يبـه همـد  بسته شده بود و فشار افـراد   (نرده) كناره راه با فنس
 .شد مي انيژن باعث ضعف حاجيفقدان آب وكمبود اكس

افتـادن افـراد    يگر باعـث از پـا  يش فشـار افـراد بـه همـد    ين روند و افزايتداوم ا
 يت بـدتر يآمدند بـا وضـع   مي در يكه از پا يه شد و كسانيتر در لحظات اول فيضع
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 .رفتند مي ند و از هوششد مي رو روبه

كـه گرفتـار    يافـراد  يبرا يزيچ راه گريز نبود هيحد و نبود آب و نش از يفشار ب
 .چنديشده بودند، باعث شد تا آنها مثل طناب در هم بپ

از  ياريبسـ  .جان به در بـردن وجـود نداشـت    يحجاج برا يش رويپ يچ راهيه
ژن يهـوا، فقـدان آب و كمبـود اكسـ     يدرآمدند و گرما يط از پاين شرايان در ايحاج

 .ار سخت كرده بوديبساوضاع را 

ك وانـت  ير آن نقطه م. در بسته شده حضور داشتين نقطه مسيشخصا در آخر من
 م.  ن آنان گرفتار شده بوديلچر واژگون وجود داشت كه در بين ويو چند

نجات خـود از آن واقعـه را خواسـت     ،كرد مي ديز تهديرا ن منخطر مرگ هر آن 
 .يگفتند كه تو در حال مرگ هست مي در آن لحظات به منها  عرب دانم مي خدا

كـرد در سـمت چـپ و     مـي  كه چشـم كـار   يينشسته بودم تا جامن كه  يياز جا
 .هم افتاده بودند يه انسان روين اليراست من، چند

و بـه   آوري جمـع امـداد آمدنـد و فقـط اجسـاد را     هـاي   دو سه ساعت بعد گـروه 
 نيمـأمور  يبـرا  يچ ارزشـ يهـ  ها انسانت جان يدر آن موقع .كردند مي منتقلها  يليتر

ـ يدق 45تا  30در عرض  .نداشت كشـور   20ش از يقه حدود چهار تا پنج هزار تن از ب
ـ ين مـدت كـم در طـول تـار    يباخته در ا ن تعداد جانيكه ا ،در آنجا جان باختند  يخ ب

ـ  است.ف ير قابل توصيفاجعه غن ياعمق  .سابقه است ن آنـان بـودم و   يمن خود در ب
 .ن خواست خدا نبوديا يبودم ول مي باختگان از جان يكيد يبا

 ياحـرام بسـته بودنـد و از صـحرا     كـه  درحـالي ن واقعه جانگـداز  يباختگان ا جان
داشـتن سـنت    جمـرات و زنـده نگـه    يرمـ  يعرفات به مشعر الحرام و پس از آن برا

آنـان از مشـعر بـه محشـر      ،به منا آمده بودند، جان خود را از دسـت دادنـد   يميابراه
  .ل شديتبد امت)ي(ق آنان به محشر يرفتند و منا برا
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د قربان رخ داد، حدود پنج هـزار نفـر از زائـران خانـه     يدرفاجعه منا كه در روز ع
  بودند يرانينفر از حجاج ا 465ن تعداد يخدا جان خود را از دست دادند كه از ا

سـنده كتـاب) و   ينجانـب (نو يا يبـرا در مكـه   م آخونـد جـاور  ياج عبـدالكر ح
ـ  مانـده بـودم  هـا   ن جنـازه يمن ب نقل كرد: يك جلسه عمومين در يهمچن چنـد   يوقت

م حـرف  ستتوان مين يردم زنده هستم، ولكردند، احساس كمن بلند  ياز رورا جنازه 
گذاشتد. من را هـم در  يم هايي سهيكآمدند وزنده ومرده را در  يبزنم. دوشرطه سعود

نداشـتم، همـه    يچ رمقـ يگر انداختند. من كـه هـ  يدهاي  جنازه يروو  سه گذاشتنديك
 دم كـه يك دست تكان دادم. خـودم شـن  يسه را با يك توانم را در دستانم جمع كردم و

هست ولش  يرانيقش گفت: اگر ايرف ن زنده است.يا گفت: يان سعودمأموراز  يكي
ـ . زسـت كجااهل ن كگفت سؤال  يگريرد. ديكن بم د يكـردو پرسـ  سـه را بـاز   يپ كي

هستم، فكـر  ها  يه افغانيافه من كه شبيه به قج، من جواب ندادم تا با تويهست ييكجا
اسـت.   يافغـان ن يـ ان طور هم شد. جواب كه نـدادم، گفتنـد   يهستم. هم يكنند افغان

شب آنجـا بـودم. جـان كـه     12بردند. تا ها  يدندو به چادر مغربيرون كشيسه بيمراازك
 تكرار گرد. در مكهن مطلب را در چند جلسه يشان ايگرفتم آمدم به كاروان. ا

))))ن شهرن شهرن شهرن شهرييييامام جمعه اهل سنت نگامام جمعه اهل سنت نگامام جمعه اهل سنت نگامام جمعه اهل سنت نگ((((    ييييآخوند ابوبكر خوجملآخوند ابوبكر خوجملآخوند ابوبكر خوجملآخوند ابوبكر خوجمل
1
     

وقـوع حادثـه منـا     يت حجاج عامل اصـل ينسبت به امن يتفاوت يت و بيريسوء مد
 .آن باشد يد پاسخگوياست و دولت عربستان با

ت، عـدم  يريسـوء مـد  ل و حادثه منا حضور داشـتم و  يمن در هنگام سقوط جرثق
ن يتـر  مهـم هـا از   يبـه موقـع بـه زخمـ     يتوجه به سالمت حجاج و عـدم امدادرسـان  

 .ن حادثه استيها در ا ش تعداد كشتهيافزا يها علت
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ـ ن ين بود و حضور تعداد كمييار پايبس يسرعت امدادرسان آن هـم   يامـداد  يروي
 .ها شد ش تعداد كشتهيساعت سبب افزا 3پس از 

ـ  يبا ت حجـاج  يـ ت و امنيريمـد  يبـرا  يو كنفـرانس اسـالم   يالمللـ  نيد مجـامع ب
 .رنديبگ يميتصم

ـ را داغدار كـرده و با  ينبوده و امت اسالم ين حادثه كوچكيا آن  يد علـت اصـل  ي
ن حادثه يا يالزم علت اصل يريگيمشخص شود و مردم از دولت انتظار دارند كه با پ

  .را مشخص كنند

        1::::))))رانرانرانرانيييياااا    يييياسالماسالماسالماسالم    ييييارت هالل احمر جمهورارت هالل احمر جمهورارت هالل احمر جمهورارت هالل احمر جمهورييييحج و زحج و زحج و زحج و ز    ييييمركز پزشكمركز پزشكمركز پزشكمركز پزشك    سسسسييييييييرررر((((    ييييمرعشمرعشمرعشمرعش    ييييد علد علد علد علييييسسسسدكتر دكتر دكتر دكتر 

مـا   گفـت: العـالم   كانال »هرانتمن «در گفت وگو با برنامه  يمرعش يد عليسدكتر
م كه سـوء  ييم بگويتوان مي حداقل ،در كار بوده استاي  م كه نقشهييم بگوياگر نخواه

  .ديفاجعه منا را آفرها  يت سعوديريمد
در هـا   ياست و سـعود  ين مراسم عبادين روز ايتر جمرات شلوغ ين روز رمياول

گـر  يد مسـئله را دادنـد و   204ابان ياجازه فقط ورود به خ يرانيهمان روز به حجاج ا
ابـان  ياز خ آفريقـايي وجود دارد كه حجـاج   233ابان يخ 204ابان يخ ينكه در انتهايا

ار ي، بسـ كردنـد  مي تردد 233و  204هاي  ابانيكه در خ يتيو جمع كردند مي تردد 233
را نداشـت.   يتـ يكشش تردد آن همـه تـراكم جمع   233ابانِ كم عرض ياد بود و خيز

ز طاقت فرسا بـود  يباال بود و گرما ن يرانينكه متوسط عمر اكثر حجاج ايگر ايد مسئله
در  الحجـه  ذي 10صـبح روز   08 :45سـاعت   .افته بوديآنها كاهش  يجسم ييو توانا

اطـالع دادنـد كـه حادثـه      204ابان يم و همكاران ما از داخل خيمنا بود يمركز پزشك
افـراد باسـابقه اسـت و     يما متشـكل از تعـداد   يم پزشكياتفاق افتاده است.هر ساله ت
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حـج در همـان    يمركـز پزشـك   ين افراد بـه همـراه روحـان   ينفر از ا 26ا ي 25امسال 
گرفتنـد و وقـوع حادثـه را    بودند كـه از همـان محـل بالفاصـله تمـاس       204ابان يخ

از  يلـ يخدر خطـر اسـت.   از زائـران جانشـان    يگزارش دادند و اعالم كردند تعـداد 
ـ يامـدادگران ا رساني  كمكاز ها  يسعود يري، به علت جلوگيرانيحجاج ا جـان   يران
شـدند   رسـاني امـدادگران ايرانـي نمـي     ها مـانع كمـك   كه اگر سعودي درحاليباختند، 

  كردند. گ نجات پيدا ميبسياري از حجاج از مر
از  يحاك ،كه به ما دادنداي  هينقدرباشد. آمار اوليم عمق حادثه ايكرد نمي ابتدا فكر

ـ   100دن يب ديجان باختن و آس ـ بـا گذشـت زمـان د    ينفر بـود ول م كـه مسـائل   يدي
در منـا و مكـه آمـاده     رانيامارستان ين است. بالفاصله در بياز ا تر نيو سنگ تر دهيچيپ

ج بـه  يكه بـه تـدر   يم و آماريامدادگر را به محل حادثه فرستاد يم و گروهيباش داد
اكثـر   تقريبـاً اسـت و   يشتر از رقم قبليان بيداد كه تعداد قربان مي نشان ،ميدست آورد

آمبوالنس به محل حادثـه   مارستان منا را به همراهيخود در ب يو امداد يپزشك يروين
بـه   يو حتـ  شـد  مـي  يريمحـل حادثـه جلـوگ    ابتدا از ورود آمبوالنس بـه  .ميفرستاد

هالل احمر داشتند، اجازه ورود به محل داده نشد. امـدادگران   روپوشما كه  يروهاين
 بـه مـا اعـالم    يآنها را تلفن يو اسام ييه اجساد را با پالكارد شناسايما در ساعات اول

ـ ينفـر از حجـاج ا   70ه مشخص شد كـه  يو در همان ساعات اول كردند مي ن جـا  يران
كـه اجسـاد    كردنـد  مي خود اعالمهاي  . امدادگران در گزارشاند خود را از دست داده

از  يكـه برخـ   انـد  ر كـرده يان اجساد گياز حجاج در م يهم افتاده است و تعداد يرو
اجـازه   يسـعود  يروهايو متأسفانه ن اند شدههوش  بي اديار زيبس يآنها به علت گرما

ح يت صـح يريد كـه مـد  يرسـ  مـي  بـه نظـر   .دادند مين را به امدادگران مارساني  كمك
بـه   ير منتهـ يمسـ  6ا ي 5وجود ندارد. همه  يسعود يروهايت انبوه حجاج در نيجمع

 هـاي  راهاز ورود حجاج بـه   يسعود يروهاين يجمرات آن روز باز بود ول يمحل رم
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 204ابـان  يخ يرا بـه سـو   يرانـ يت حجـاج ا يـ و تمام جمع كردند مي يريگرجلوگيد
گر به نام سـوق العـرب   يد يابانيدر خ يار اندكيت بسيجمعكه  درحالي كردندت يهدا

د و ننـ ت كيابـان هـدا  ين خيـ ن امكان وجود داشت كه حجاج را به ايكرد و ا مي تردد
ـ  ياتاق فرمانده ت را كـاهش دهـد و   يـ سـت فشـار جمع  توان مـي هـا   نيبا كنترل دورب

ـ ا يستند ابتـدا توان مي ،كنندرا مسدود  204ابان يخ ينكه انتهايا يبه جاها  يسعود ن ي
ـ  به .كنند يريابان جلوگين خيت به ايابان را مسدود و از ورود جمعيخ ن ينظر من اول

در  يمسئوالن اتاق فرمانـده  يت حجاج كوتاهين امنيدر تأمها  يسعود يمورد كوتاه
ـ ياد تراكم جمعيار زيش بسيافزا مسئلهابالغ  اسـت و   233و  204هـاي   ابـان يدر خ يت
هـاي   ابـان يابد و حجاج را به خيش يش از حد افزايت حجاج بيجمع دادند مين اجازه

 سـتند توان مـي  ،كردنـد  مـي  وسته پـرواز يهم كه پ هاييبالگرد. كردند مي تيمجاور هدا
 كمك كنند كه نكردند.

 يروهـا ين منا بـود هاي  مارستانيشتر از بيبكه فاصله ما به صحنه حادثه  يطيدرشرا
هـا   يسـعود  يعتـا بـرا  يدر صحنه حاضر شدند؛ طباي  قهيپنج دقك زمان چهار يما در 

د تـا  يك ساعت طـول كشـ  يش از يب يزمان يبود ول تر راحت يليحضور در صحنه خ
 .شان وارد معركه شدندهاي  آمبوالنس

 يحاضر در محل فاجعه بودند، امدادگر نبودنـد بلكـه سـربازها    يسعود يروهاين
چ يه هـ يـ ت بحران بودند، آنها در سـاعات اول يريتجربه و فاقد تجربه در مد يجوان ب

 يروهـا يو ن دادند مين اجازه دخالت يرانيبه امدادگران ا ينداشتند، حت يعكس العمل
ز در محـل  يـ ران نيـ ارت ايبازداشت كردند و مسئوالن سازمان حج و زنيز را  يامداد

 .زان را هـم بازداشـت كردنـد   يـ آن عز يسـعود  يروهـا يفاجعه حضور داشـتند كـه ن  
ـ ياز حجاج ا يليخ. دادند مين ياجازه مداخله درمان يسعود يروهاين ، بـه علـت   يران

در ن حجـاج  يجان باختند، ا يرانيامدادگران ا ياز دخالت درمانها  يسعود يريجلوگ
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جـان   يدرصـد بـاال   .دا كننـد يـ سـتند نجـات پ  توان مـي رساني به موقع  كمكصورت 
 يروهـا يدهـد كـه ن   مـي  منا نشان سه با درصد اندك مصدومان فاجعهيباختگان در مقا

ن جان خود را از يو مصدوم اند ن انجام ندادهينجات مصدوم ياقدام الزم برا يسعود
  .اند دست داده

تخـت دارد كـه مجموعـاً و     96ا يـ  95مارستان با هـر كـدام   يب 5ا ي 4متأسفانه منا 
ود ن وجـ يماران و مصدوميكردن ب يبستر يتخت در منا برا 400فقط  يدرحالت عاد

  دارد.
منـا  هـاي   مارسـتان يب مجرب درمان و مقابله بـا بحـران در  نكه كادر يگر ايد مسئله

بـاختن   جـان بعد از  .مناسب بود يفاقد امكان درمانها  مارستانين بيوجود نداشت و ا
 .در مـورد اجسـاد نداشـت    يحيت صـح يريمد يحجاج هم متاسفانه عربستان سعود

ـ  :سـت كـه  ا نيا هم يرانين تلفات حجاج ادعلت باال بو ـ يه امـدادگران ا ب اجـازه   يران
كردند و مسئوالن سـازمان حـج   بازداشت ز يرا ن يامداد يروهايو ن دادند مين دخالت

زان را يـ آن عز يسعود يروهايز در محل فاجعه حضور داشتند كه نيران نيارت ايو ز
ه شـدند سـاعت   يـ كه ازصحنه حادثه تخل ين اجساديآخر تقريباً. هم بازداشت كردند

 يگـرم رو  يدر آن هواو ابان يدر آن خها  جمعه بود و اجساد ساعتروز ك بامداد ي
ـ اد باعث شد كـه فسـاد ا  ين زمان زيهم انباشته شده بود. خود ا  تـر  عين اجسـاد سـر  ي

ــذ ــهرد؛ ضــمن يصــورت پ ــ  اينك ــه ب ــته شــدگان حادث ــداد كش ــايتع ش يش از گنج
از اجسـاد در   يل قسـمت يـ ن دليد. به هماستاندارد مكه، جده و طائف بوهاي  سردخانه

 يرا بـرا  يط مناسـب يكـه متاسـفانه شـرا    شـد  مـي  ينگهـدار  يخچال داري ينرهايكانت
  .اجساد نداشت ينگهدار

الزم را بـا كشـورها    يكه حادثه رخ داد، اگر عربستان همكـار اي  ن فاصلهيدر ا 
بگـذرد و بـه فسـاد     ياديـ زمـان ز  اينكهقبل از  ـ كرد مي اجسادشان ييشناسا يبرا
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ستند اجسـاد شـان   توان مي مختلف يكشورها تر راحت يليخ ـ ميك شوياجساد نزد
ـ را بشناسـند و هـر كـدام كــه تما      ن كــار يـ ل بـه دفـن اجســاد در مكـه داشـتند [ا    ي

ل دارنـد اجسـاد   يـ شتر تمايبها  مثل ما هم كه خانواده يگرفت] و كشور مي صورت
م اجسـاد  يسـت توان مي يتر ت در زمان كوتاهراح يليزان شان به كشور برگردد خيعز

  .ميرا منتقل كن
 920صـم بـا   يبـه نـام مع  اي  مكه مكرمـه سـردخانه  ، اجساد يدرباره محل نگهدار

 ينگهـدار  يبـرا  آنهـا اجسـاد دارد. امـا    ينگهدار ياستاندارد برااي  سردخانه يكشو
ن يـ حـرارت ا . درجـه  كردنـد   ن سردخانه هـم اسـتفاده  يح ايتشرهاي  اجساد از سالن

 .نـد را به سردخانه طائف و جده هم منتقل كـرده بود ها  ر صفر نبود. جنازهيزها  سالن
جسد بود كه آنجا هم پر شـده بـود و بـه ناچـار از      300ش سردخانه جده هم يگنجا
ن يـ درجـه خـود ا   .ديطـول كشـ   يينرها استفاده كرده بودند و لـذا زمـان شناسـا   يكانت
  اطـالع نرها بـود.  ين كانتياز اجساد هم داخل ا ياديز ر صفر نبود و حجمينرها زيكانت

نرها هست مشكل بـود،  ين كانتيچه تعداد از اجساد داخل ا اينكهپيدا كردن نسبت به 
صحيحي ل رقم ين دليو به هم شد مين نر دادهياجساد داخل كانت ييچون اجازه شناسا

جسـد و مطـابق    ينرها مخصـوص نگهـدار  ين كانتيا اينكهمطرح كرد؛ اما در  شد مين
هـر   ،ام ك مشـاهده كـرده  ينرها را از نزديكانت من .ستين يط استاندارد نبود، شكيشرا

ـ افتد و ا مي ن اتفاقيآل نباشد ا دهيجسد ا يط نگهداريوقت كه شرا نرهـا هـم   ين كانتي
  .اجساد را نداشت يط استاندارد نگهداريشرا
 )ي، ان، اي(د يبـافت هـاي   بنا به اظهار وزارت بهداشت عربستان از اجساد نمونـه  

ن شـده اسـت. الزم اسـت كـه از     يـي ك اجسـاد تع يـ ل ژنتيـ الزم گرفته شـده و پروفا 
بـا آن  هـا   ل خـانواده يـ شود و بعـد پروفا  يجان باختگان هم نمونه بردارهاي  خانواده

  .شوند ييمطابقت داده و اجساد شناسا يل سعوديپروفا
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  عه منادر مورد فاجغير ايراني از حجاج  ينظر بعض. 2

اول  يدر روزهـا بودنـد،   خبرنگاران بـدون مـرز   ياز دوستان ما كه به نوعاي  عده
. مـن مـوارد   انـد  را سـؤال كـرده   ياز حجـاج خـارج   ينظر تعداد قابل تـوجه فاجعه، 

نـان  آنكه اجازه انتشار نام يادليل  به اوردم. در مورد مشخصات،يرا ن يتكرارهاي  پاسخ
مـدارك   كنم. ين افراد بسنده ميل ايزان تحصيم ت ويوجنست يفقط به مل ام، را نگرفته

 عـدم درج نـام   درخواست از علل يكياست  يهيبد .موجود است افرادصحبت ونام 
ه آنهـا و  يترس آنها از اقدامات سوء عربستان عل يرانير اياز غ يو بعض يرانيحجاج ا

در  يحتـ  چراكـه  .نده استيآ هاي سالاحتماالً عدم اجازه شركت آنها در مراسم حج 
 يدر مخالفت بـا عربسـتان منتهـ    يخود عربستان و در موسم حج، هرگونه اظهار نظر

  ا حد اقل بازداشت خواهد بود.  يبه زندان و 

            عربستانعربستانعربستانعربستان    كشوركشوركشوركشور

    يحسن العمر

 يبـدرفتار «با عنـوان   يادداشتيدر  يسنده و پژوهشگر عربستاني، نويحسن العمر
نوشـت:  مختلـف منتشـر شـد    هـاي   كه در رسانه» يهمانان حرم امن الهيسعود با م آل

در مكـه   يدرباره حـوادث نـاگوار سـال جـار     يمقامات سعود يهات و فرافكنيتوج
ن يـ ت آنهـا كـم نخواهـد كـرد.متن ا    يمسـئول  ينيگناه و سـنگ  ياز بزرگ يزيمكرمه چ

 :ديآ مي يادداشت در پي

در بروز حوادث متعدد در موسم حـج امسـال    يت و قصور مقامات سعوديريسوء مد
ـ  يمبـاالت  يرا هدف گرفته نشانه ب يهمانان حرم امن الهيت ميكه جان و امن  يتيمسـئول  يو ب

كـرده و وقـوع    يت شانه خاليرش مسئوليكارآمد در عربستان است كه از پذ يو نبود دولت
 .دانند يمقصر م يا ا رفته را در هر فاجعهيحجاج از دن ينظم يا بيطوفان 
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ا يـ م ير در مكه بـه طـور مسـتق   يع اخيتر عوامل و مسئوالن فجا شيكه ب يياز آنجا
ت از يرش مسـئول يخاندان حاكم بر عربستان هسـتند، پـذ   يها م از شاهزادهير مستقيغ

 .شود ميان آن تمام يم آل سعود به زيرژ يسو

 يايـ هفته از آغاز موسـم حـج امسـال گذشـته اسـت وقـوع بال       2تنها  كه درحالي
 .ان را مبهوت كرده استيت اهللا الحرام جهانين بر سر زائران بيسنگ

ـ هـاي   طـرح  يكـه در اجـرا   يياز باالبرهـا  يكـ ين فاجعه يدر اول توسـعه   يعمران
م بر سر زائران سقوط كـرده  يمقام ابراه يكيكارگرفته شده بود، در نزد هب مسجدالحرام

 .كرد يخمگر را زيتن د 240كصد و هفت تن را گرفته و يو جان 

لتـون در منطقـه   ياز جمله هتل ه ،مكه يها متعدد در هتل يها يسوز به دنبال آتش
 .شدند يان زخميها تن از حاج ه و دهياز آنجا تخل يحاج 500ك هزار و ي ،هيزيالعز

ه حجاج در مكه اتفـاق افتـاد كـه در    يت امسال آل سعود علين جنايتر اما دلخراش
عهـد  ين ولير دفـاع و جانشـ  يـ وز» محمد بن سـلمان «ل عبور كاروان يان آن به دليجر

جمرات آمـاده   يحركت حجاج به سمت رم يكه برا يرير از سه مسيمس 2عربستان، 
 300ك هـزار و  يان آن يرا رقم بزند كه در جر يشده بود، مسدود شد تا فاجعه بزرگ

شـده و هنـوز    يگر زخمـ يهزار تن د 2ان از اتباع مختلف جهان كشته و يتن از حاج
 .هم مفقود هستند ياديشمار ز

كـه   يابـان ين در خيدر منا و همچن يحجاج مصر يدر چادرها يحادثه آتش سوز
دن قطـار  ير در رسـ يصدها تن از حجاج جان خود را از دست دادند و قبل از آن تاخ

گـر منـا بـود كـه     يان مصدوم از جملـه حـوادث د  يها تن از حاج منا و كشته شدن ده
 .سانسور كردند آن را يسعود يها رسانه

مزدوران آل سـعود   يم كه چگونه برخيگر در كمال تعجب، شاهد بوديد ياز سو
آلوده اسـت،   يامت اسالم گناه بين كه دستانشان به خون مردم يه و بحريهمچون ترك
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ـ تبر يموفق مراسم حج امسال خوانده شـد بـه مقامـات سـعود     يآنچه را برگزار ك ي
جامعـه   يدر داخل عربستان و از سـو  يدها حتيف و تمجين تعريا كه درحاليگفتند، 
در جهان اسـالم   يندارد، چه برسد به افكار عموم يدارين كشور هم خريا يشهروند

 .فروكش نكرده است يمقامات سعود يريتدب يكه آتش خشم آنها از ب

ـ يامن يسخنگو» يمنصور ترك«است كه  ين در حاليا وزارت كشـور عربسـتان    يت
فاجعه منـا   يبرا يا حجاج را بهانه يكت خالف جهت برخت و حريهم ازدحام جمع

ـ « :ن جمله اكتفا كرد كهيدانسته و شاه سلمان هم به ا ه شـما و خـودم حادثـه منـا را     ب
 .»ميگو يت ميتسل

 يسـاكت كـردن صـدا    يبـرا  يقـ يتـه تحق يل كميعهد عربستان هم دستور تشكيول
ن يحـج و حـرم   ت آل سـعود در امـور  يريه سـوء مـد  يـ ن مسلمانان جهان عليخشمگ

 .دهد ين ميفيشر

ر بـوده اسـت، در سـال    يـ سـال اخ  25 ين فاجعه موسـم حـج طـ   يحادثه منا بدتر
ن ياز مشـرك  برائـت  شعار يرانيا حجاج يهنگام ش1366 مرداد 9 مصادف با م1987

 .مواجه شدند يعربستان يتيامن يروهايرا سر دادند با هجوم مسلحانه ن

ـ يا 303نفر از جمله  649 و كشته يرانيا 275 جمله از نفر 402 ن حادثهيدر ا  يران
كـاروان حجـاج    يشدند، گرچه عربستان ادعا كرده بود كـه خشـونت از سـو    يزخم

ـ يزنـان ا  يآغاز شده اما شمار باال يرانيا دهـد كـه    يان نشـان مـ  يـ ان قربانيـ در م يران
 .آتش گشوده استدفاع  بي حجاج يبه سو يعربستان به راحت يتيامن يروهاين

ن يتـر  از پـر تلفـات   يكـ يدر  يحاج 1426) دست كم ش1369( م1990در سال 
 .جمرات كشته شدند يبه محل رم يازدحام در تونل منته يحوادث مشابه در پ

نفـر   270جمـرات   يرمـ  يت برايازدحام جمع ي) در پش1373( م1994در سال 
 .كشته شدند
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اج حجـ  ينصب شده برا يها مهيدر خ يسوز آتش ي) در پش1374( م1997سال 
 .نفر مجروح شدند 1500كشته و  يحاج 343ن منا يدر سرزم

 .شدند كشته تيجمع ازدحام اثر برنفر  118 كم دست )ش1375( م1998سال 

 35ت عربسـتان مـرگ   يـ ل ازدحـام جمع يباز هم به دل )ش1378( م2001در سال 
 .د كرده بوديينفر از حجاج را تأ

ـ نفر بـه دل  251) دست كم ش1381( م2004در سال  ـ ازدحـام جمع  لي ت كشـته  ي
 .شدند

جمـرات (سـنگ زدن بـه نمـاد      ينفر در مراسم رمـ  345) ش1383( م2006سال 
 .طان) كشته شدنديش

زائـران   يام حج در عربسـتان بـرا  يكه در ا يامروز پس از سه دهه حوادث دردناك
ـ امت اسالم نبا يو علما ياسالم يها داده است، دولت يخانه خدا رو  يد بـه سـادگ  ي

و مجازات عوامل حوادث امسـال در   ييات آل سعود بگذرند و تا شناساياز كنار جنا
 .و منا دست از سر عربستان برندارند مسجدالحرام

در اداره  يمقامـات ارشـد سـعود    يافـزود: اكنـون كـه نـاتوان     يسنده عربسـتان ينو
ـ با ياسـالم  ين ثابت شده، كشورهايفين شريمناسك حج و امور حرم د بـه فكـر در   ي

 .ت موسم حج باشنديريدست گرفتن مد

ون آل سـعود چـرا   يم وهابيدان ينشان كرد: ما نم ان مقاله خود خاطريدر پا يالعمر
 يهـا  اسـت ي، سدهنـد  مينشان  انگر طوائف مسلمانينسبت به د ييت سوين گونه نيا

م آل يـ رژ يتـوز  نـه ين شـاهد ك يآنها در منطقه و حوادث مكه مكرمه بهتر ييگرا فهيطا
م مبادا همچنان شاهد حوادث ينك ما نگرانينسبت به مسلمانان منطقه است و اسعود 
 .ميحج باش در يدردناك

ر قطار و يتأخ :رينظ يدر سال جار گريمنا در كنار حوادث د دلخراش بروز حادثه
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 ين بـرا يالتمـاس زائـر   رغم علين يزائر يقطار و خفگهاي  مدت درب يبستن طوالن
ل متعـدد  يـ كه بـه دال ( ل به داخل مسجدالحراميسقوط جرثق ،قطارهاي  بازكردن درب

 يچادرهـا  گـرفتن  آتـش  ،هتـل  گـرفتن  آتـش  )كنـد  مي تيرا تقو بودن يعمد شائبه
هـاي   ن مراسـم يتـر  از پرحادثه يكيرا به عنوان  يحج سال جار ،منا در يمصر زائران

 ،نياطيشــ بــرداري بهــرهعات و ين مســئله، ســبب گســترش شــايوهمــ يحــج معرفــ
و... شـده و بـا    يداخل ياسيس يتندروها يفرصت طلبان و برخ ،نيمخالف ،انيجو فتنه
 به تفرقه ،زيف اسالم عزين حنيار خشن و متحجر از ديو بس مخدوش يريتصو ارائه

 يداخلـ هـاي   بـروز جنـگ  هـاي   نـه يجهان اسالم دامن زده و زم مختلف مذاهب انيم
 .كنند مي اسالم را فراهم

بر اساس قرائن و شواهد و  ،ين حج سال جاريحوادث خون يدر مورد علل واقع
ن يـ ن آنها از ايتر مهماز  يكه برخ ،وجود دارد ييها يزن گمانه،مستندات موجود يبرخ

    :قرار است
بـه فرزنـد سـلمان     ،حوادث مكه و منـا  دربارهها  ين گمانه زنيتر ياز جد يكي .1

 در سـلمان  محمـدبن  داشـتن  دست درباره ييها گزارش گردد و ميپادشاه عربستان بر
 يشـاه سـعود   ين فعلـ يعهـد و جانشـ  يف وليبا هدف حذف محمد بن نا ،مكه عيوقا

آمـوزش   ير مركـز ملـ  يادداشـت عبـداهللا المقـرن مـد    ين رابطه يمنتشر شده و در هم
 »هيـ جيشـئون خل « ينترنتيگاه ايدر پا ،يسعود ير آموزش عاليك و مشاور وزيالكترون

بـا جنـگ قـدرت در    ارتبـاط   بـي  ر رايز است كه حوادث اخيقابل توجه و تأمل برانگ
    .داند نمي يدرون خاندان سعود

 مـن بـاز  يحادثـه بـه جنـگ     ياصل علت درباره يقوهاي  گر از حدسيد يكي .2
ـ قرائن و شـواهد ا  يز با استناد به برخيه نين فرضيا نيمعتقد گردد. مي ن حـوادث را  ي
 و انحراف از موضوع كشتار مردم مظلـوم و  يب افكار عموميفر يبرا ييذايات ايعمل
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ـ بان حج امسال) دانسـته و بـر ا  يمن (غايدفاع  بي ن باورنـد كـه محمـد بـن سـلمان      ي
ـ ) به منظـورخروج از ز ير جنگ حكومت سعوديعهد و وزين جاه طلب ولي(جانش ر ي

ـ ا بـه  ،مـن ي جنگ درباره ياسالم يكشورها سران و مطالبه يبار فشار افكار عموم  ني
  .است زده دست النهيرذ اقدام
سـه بـا   ير قابل مقايغ ،تيفيت و كيز حوادث شهر مكه را كه از نظر كمين يبرخ .3

ان يـ حاكمـان مكـه (بـه عنـوان حام     يريانتقام گ ينوع ،ن استيشيپ هاي سالحوادث 
در  يپـ هـاي   ران به خاطر شكسـت ي) از ايريتكفهاي  ستير تروريداعش و سا ياصل

اسـالم دانسـته و    يايـ ت در دنيـ وهاب ت جبههيف موقعيه و عراق و تضعيدر سور يپ
هـاي   قطـار و فـنس  هاي  در باز نكردن درب يسعود يياقدامات لجوجانه عوامل اجرا

و  يرانيبا مجروحان ا ير اخالقيو غ ير انسانيغ ير جمرات و برخوردهايمس هاي راه
ار يبسـ  يبعد از چند روز و در هوا( حادثه انيقربان اجساد حامل لريتر 21 هيعدم تخل

  .كنند مي ارائهها  يسعود يريگرم عربستان) و... را به عنوان شواهد و قرائن انتقام گ
 يهنوز بـرا  ،قتيكشف حق يبرا يحكام سعود ياگر چه با توجه به عدم همكار

ـ ا يو فرع يكن علل اصليع هولناك مكه و منا زود است ليل جامع وقايتحل ن گونـه  ي
    :ات و مسلمات حج امسال استير از ضروريموارد ز يريگيپ ،حوادث هرچه باشد

ده و يـ ب ديآسـ  يهـا  كشـور  نـدگان ينما از متشكل ابي قتيحق تهيل كميتشك .1
  .يت سازمان كنفرانس اسالميريگر از كشورها به انتخاب و با مديد يبرخ

سـازمان كنفـرانس    و يسـعود  حكومـت  از قاطعانـه  و يجد برخورد و مطالبه .2
  .يالملل بينو اي  و... منطقه ييو اجرا ير مراجع حقوقيو سا ياسالم
 يفـرد  ،يمعنو ،يماد حقوق احقاق به نسبت ييقضا يها دستگاه يجد مطالبه .3 

  . ...ان ويه كامل خاطيو تنبحجاج  ياجتماع و
كوتـاه كـردن دسـت     يژه اهـل سـنت بـرا   يـ و  به يالملل بينو  يفراخوان اسالم .4
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  .ياسالم بالد از انگلستان دست ر مسلمان ساخته و پرداختهيون غيوهاب
و  يبررسـ  يبـرا  ياسـالم  يك مجمـع مـؤثر از كشـورها   يل يو تشك يبرگزار .5

بـا اسـتفاده از    ياسـالم  يكشورها يتمام يهمكار با ،عمره و حج اداره شنهاد نحوهيپ
 يريـ گيعالوه بر پ بيترت نيا به.كانيوات و متحد ملل سازمان جاديا نقاط قوت تجربه

ز كاسـته  ين يبر سازمان كنفرانس اسالم يون سلفياز تسلط وهاب ،اد شدهي يهدف اصل
  .ن خواهد رفتياز ب يا به كليشده و 
حـج و عمـره و    يبرگـزار  موجـود در صـحنه  هـاي   تياست شناخت ظرف يهيبد

ـ  مي ياسالم الملل بينم يش عظيما در كنگره و هماهاي  ريتدب د عـالوه بـر كوتـاه    توان
ن يگـاه مسـلم   ن و قبلـه يفين شـر ياز حرم يوهاب يريكردن دست حكام مزدور و تكف

بـر سراسـر    يد عـالم تـاب اسـالم   يخورشـ  يو نور افشان يتجل ينه را برايزم ،جهان
 .آماده كند تيجهان بشر

  ليسانس: يآقا

انگـاري، ضـعف    حادثه تأسف برانگيز و دردنـاكي بـود كـه سـهل     واقعاًحادثه منا 
ها، عامل اصلي اين حادثه بود. اين حادثـه و حـوادث    ريزي سعودي مديريت و برنامه

هـم بـه    تـوان  مـي ها قـرار دارد و ن  مشابه معموالً تحت تسلط و كنترل مضاعف رسانه
 دهنـد  ميبه آماري كه  كنند و هم عوامل به وجود آورنده اين حوادث كه آنها ادعا مي

  بافي و تحريف از او انتقاد نكنند اعتماد كرد. عربستان سعودي هم با دروغ

        كشور مصركشور مصركشور مصركشور مصر

  پزشک)( دكتر يآقا

كـردم بسـيار غمگـين     بودم و اين قضايا را مشاهدهمنا  من در اين چند روز كه در
اند اما از كشورهاي اسالمي بسـيار كشـته دادنـد     شدم. از مصر تعداد كمي كشته شده
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  تا هشتصد نفر است. 700كه طبق اعالم 
ها را بسـتند و يـك    مقصر اصلي در اين قضيه خود عربستان است، چون تمام راه

تا  700ها به  نجات هم وجود نداشت. تعداد كشتهراه را باز گذاشته بودند و امكانات 
 هـاي  راهرسد مقصر اصلي عربستان است كه امكانات را فراهم نكـرده و   نفر مي 800

منتهي به جمـرات را بسـته بـوده اسـت. بـراي اداره حـج بايـد كشـورهاي اسـالمي          
  برگزاري مراسم را بر عهده بگيرند.

  پزشک):( آقاي دكتر

بر مردم در منا بست و اين كشتار صورت گرفت. مـن در  عربستان سعودي راه را 
نفـر از   200هاي ما در همـان نزديكـي بـود. حـدود      نزديكي اين واقعه بودم و خيمه

به علت نرسيدن امـداد بـوده اسـت. بايـد ايـن مراسـم         مردم ما كشته شدند، كه اكثراً
تفرقـه بـين    هـا سـبب   بزرگ را كشورهاي اسالمي بر عهده بگيرند. اصالً اين وهـابي 

مسلمانان هستند. سعودي برگزاري اين مراسم را بايد بـر عهـده كشـورهاي مسـلمان     
  بگذارد.

  دكتر: يآقا

هـا را   كـام منا  حج فرصت وحدت و مودت امت اسالمي است ولي فاجعه مكه و
  تلخ كرد.  

ها نيز تلفات زيادي داشتيم و ضـعف ميزبـان و عـدم كمـك گـرفتن از       ما مصري
  الهي را هم نبايد ناديده گرفت. رتقدي هر چندديگران بر عمق فاجعه افزود. 

  :دكتر يآقا

و  رفتنـد  ميها راه  ها و زنده در منا روي جنازه. ها خيلي خشن و بدرفتارند سعودي
و مكـه، اسـالم   منا  اند، با فاجعه عاطفه ها بي يبرخي زنده زيردست و پا مردند. سعود
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  و مسلمين را زير سؤال بردند.
حـل همـه مشـكالت، از جملـه مشـكالت حـج،        مسلمانان بايد متحد شوند و راه

  تقريب و وحدت مسلمانان با يكديگر است.

  :فوق ليسانس يآقا

و كشـته و زخمـي و مفقـود شـدن هـزاران نفـر مصـري و ايرانـي و         منـا   فاجعه
هـا قـادر بـه     سـعودي . اي و پاكستاني و غيره بسيار جانسـوز و دلخـراش بـود    نيجريه

  تدبيري بود. مديريت بحران نبودند و حجم زيادي از تلفات ناشي از بي

  :فوق ليسانس يآقا

هـا بـا هـم تفـريح      ها خيلي خشن و بدرفتارنـد و در منـا در كنـار كشـته     سعودي
ها زنـده و مـرده حجـاج را     . سعوديرفتند ميه ها را ها و زنده كردند و روي جنازه مي

  انداختند و برخي زنده زير دست و پا مردند. مثل اشياء با هم به حاشيه خيابان مي

  فوق ليسانس: يآقا

ازدحام پيش آمده در منا ناشي از ضعف مديريت عوامل سعودي است و معتقـدم  
هاي پرازدحام داشـته   زمان ها و تري نسبت به اين مكان ريزي دقيق عربستان بايد برنامه

گونه منجر به از دست رفتن و آسيب ديدن حجـاج كشـورهاي مختلـف     باشد كه اين
  نشود.

  خانم ليسانس:

ليـاقتي خـود را ثابـت كـرد.      بـي  ،عربستان با اين دو اتفاقي كه در حج امسال افتاد
  ها در منا شايعه است. آتش گرفتن چادر مصري

هايمان نگران حالمـان   ن به مردم ندادند. خانوادههاي اطالعي از مرگ زائرا سعودي
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زدند. عربستان مسئول جان حاجيان و اتفاقـات اخيـر اسـت.     بودند و مرتب زنگ مي
ها در مدينه و مكه رفتار ناپسـندي بـا زائـران داشـتند. عربسـتان نبايـد هـيچ         سعودي

  ادعايي در مورد مركزيت اسالم داشته باشد.

  خانم ليسانس:

كند. مـن در روز واقعـه منـا داخـل      دهي نمي ران به خوبي سرويسسعودي به زائ
  چادر بودم زيرا شب قبل رمي جمره را انجام دادم.

  خانم ليسانس:

رسـانند.   گونه آنها را به قتـل مـي   ارزش است كه بدين ها جان مردم بي براي وهابي
  كشتار مردم در منا فاجعه دلخراشي بود.  

تند و مـردم از دو طـرف هجـوم آوردنـد. مـن از      ها را به روي مردم بس آنها درب
  ه بودم.ها قبل از حادثه اعمال را انجام داد معركه گريخته و ساعت

ست تدبيري اتخاذ كند كه مانع وقوع حادثه شـود. عربسـتان   توان ميقطعاً عربستان 
ـ  مين هيچ كساينجا خفقان حاكم است و  .مردم را ترسانده است د حرفـي بزنـد.   توان

م تصور كنم كه بازماندگان مقتولين با دلي شكسته و غمناك به اسـتقبال  توان مياصالً ن
زنـد. تعـداد    عزيزانشان بياند. همه صداها در سينه حبس اسـت و كسـي فريـاد نمـي    

ها كشته شدند. حدود هفتاد نفـر. سـقوط جرثقيـل در مسـجدالحرام      زيادي از مصري
  بود. نندهك دليل نبوده است. اين حج خونين و متأثر هم بي

  ليسانس: يآقا

گونـه تلـف    اين توان ميامسال بدترين سال حج از نظر وقوع وقايع ناگوار است. ن
را به حساب تقدير گذاشت. مگر خدا العياذ باهللا با مـردم دشـمني دارد    ها انسانشدن 

زند. خداوند انسان را خلق كرده و به او عقـل   كه چنين سرنوشتي را برايشان رقم مي
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كنـد كـه بايـد بـه نيروهـا       از عقلش خوب استفاده بكند. عقل انسان حكم مـي داده تا 
آموزش صحيح داده شود تا درصد خطا پايين بيايد. حتماً يـك جـاي كـار مـديريت     

، اگـر  . هم واقعه جرثقيل و هم واقعـه منـا  دهد مي حجاج عيب دارد كه اين وقايع رخ
  ق نيفتد.ست اتفاتوان مي شد ميكار در انجام بيني درستي  پيش

  س:نليسا يآقا

برنامگي و ضـعف بـود و دشـمنان     در حج اتفاق افتاد حاكي از ناتواني و بي آنچه
  اسالم را خوشحال كرد.

ها فرصت زيباي عبادت در حـج را بـه مـاتم و مصـيبت تبـديل       متأسفانه سعودي
عربستان در فاجعه منا خـوب عمـل    .حجاج در فاجعه منا خيلي صدمه ديدند .كردند
ها در امدادرساني به حجاج آسيب ديده در  و تعداد زيادي كشته شدند. سعودينكرد 

  جان باختند. دن آنهايسيار دير كمك كردند و بسياري تا رسمنا ب
. اگـر از  رفتنـد  مـي هـا راه   و مـرده  ها ام سربازان سعودي با پوتين روي زنده شنيده

مشـكالت و تلفـات   گرفتنـد   كشورهاي باتجربه و منظم و قوي مثل ايران كمـك مـي  
  كمتر بود.

  ليسانس: يآقا

نفر اعالم شد ولي امـروز آمـار تكـان     700تعداد كشته شدگان حادثه منا در آغاز 
هـاي كشـته شـده     نفر، بسيار تأثرآور است و به ويژه كه تعـداد مصـري   4100دهنده 
اسـت و تعجـب    كننـده  نفر اعالم گرديده است، اين آمار بسـيار ناراحـت   200حدود 

البتـه در مـورد    .هـا از اول تعـداد را كـم اعـالم كـرده بودنـد       م كه چرا سعوديكن مي
كردند مسائلي شنيده بودم ولي علت  برخورد حاجياني كه در جهت مقابل حركت مي

اصلي و دير آمدن نيروهاي امدادي براي رساندن بـه بيمارسـتان همچنـان بـراي مـن      



 103        فصل چهارم: گزارش شاهدان عيني از فاجعه منا

 

سـت از ايـن فاجعـه    توان مـي ارد روشن نيست. عربستان با امكانـاتي كـه در اختيـار د   
جلوگيري كند ولي متاسفانه اقدامات الزم را در اين زمينـه بـراي نجـات جـان مـردم      

به بهشت بروند امـا   اينها كه شد مير صورت قضا و قدر الهي باعث انجام نداد، در ه
  ما ناراحت از دست دادن اين عزيزان هستيم.

  :ليسانس يآقا

برگزاري اعمال حج را ندارد و بايـد كشـورهاي اسـالمي    اصالً توانايي ها  سعودي
اداره حج را بر عهده بگيرند. يقينـاً كشـور عربسـتان در قضـيه منـا مقصـر هسـت و        

  انداختن اين قضيه بر عهده ديگران كار اشتباهي است.
تعـداد   گويند مي راه را بسته بودند و ورود حجاج به جلو را مانع شدند،آنها چون 

  نفر رسيده است. 800تا  700ها به  كشته
راه را بسـته بودنـد موجـب كشـته شـدن       ،گزاري حـج را نـدارد  رعربستان توان ب

  حجاج شدند. كشورهاي اسالمي بايد اداره حج را بر عهده بگيرند.

  ليسانس: يآقا

ــه   ــن فاجع ــالً     اي ــود. اص ــود آب ب ــديد و نب ــاي ش ــتن راه و گرم ــت بس ــه عل   ب
ه كنند. بايد كشـورهاي اسـالمي اداره حـج را بـر     ند حرمين را ادارتوان ميها ن سعودي

  عهده بگيرند.

  ليسانس: يآقا

هـا را در سـرزمين منـا     ها در حادثه منا مقصر هسـتند، چـرا كـه تمـام راه     سعودي
ت مـردم  ريزي و هـداي  مسدود كرده بودند و با كمال تأسف اين فاجعه رخ داد. برنامه

دهـد و از خـود سـلب     زايش مـي دولت سعودي را افـ  در اين ايام حساس، مسئوليت
  كردن، موضوعيت ندارد.مسئوليت 
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  ليسانس: يآقا

ت كارگزاران سعودي عامل وقوع حادثـه منـا بـود.    يريريزي و سوء مد عدم برنامه
من خود در محل حادثه بودم و نجـات پيـدا كـردم. حـدود دو سـاعت مـن و سـاير        

  جمعيت ايستاده بوديم.

  ليسانس: يآقا

نمر در روز عرفه رفته بودند يكـي از آن اشـخاص    به مسجد اي از آنهايي كه عده
درب را به روي آنها بستند در يك فضـاي كـم، همـه در حـال خفـه       ؛دوست ما بود

شـما نگـاه    ،كننـد  ريزي نمـي  تدبير و برنامه ،ها عقل ندارند شدن بودند. اين عربستاني
ر اسـت چـرا ايـن    ها مشغول موبايل بازي هستند. كجاي دنيا اين جو كنيد همه پليس

تقصـير   ،برد كنند. دنياي اسالم از اين موضوع رنج مي مي جور كار خودشان را توجيه
  اندازند. را بر گردن ديگران مي

  فوق ديپلم: يآقا

له در مسجد اين نشانگر عدم لياقت مديريتي عربستان در موسم حج است. هر سا
ولـي درب را بـر   ده شـد،  خوانكه امسال هم  شود ميخوانده  اي نمر در عرفات خطبه

عربستان وابسـته نيسـت    به ران)ي(اشما  دولت .اي خفه شدند روي مردم بستند و عده
يم ايـن چنـين   تـوان  مـي ن ،كند ولي ما كه قدرت نداريم جور خبرها را پخش مي و اين

هـاي ايـران    من خيلي دوست داشتم اين خبر بـه شـبكه   .موضوعاتي را منعكس كنيم
  خفه شدند.اي  ران در اين مسجد نيز حضور داشتند و عدهاهل سنت اي .رسيد مي

  ديپلم: يآقا

  هـاي ديگـر گفتنـد     هـا هجـوم آوردنـد و يـا در گـزارش      به ما گفتند كه آفريقايي
  دو كاروان ايراني به سمت خالف مـردم در حـال حركـت بودنـد ايـن اتفـاق افتـاد.        
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  خـدا آمريكـا را  ا عمـدي بـود؟ اهللا اكبـر    يـ د؟ چطـور آ يـ مگر شما خبـر ديگـري دار  
انشاهللا يك روز بيايد و ببينيم كه دست آمريكا از كشورهاي اسالمي كوتـاه   .لعنت كند
  شده باشد.

  آقا:

ها بـا مـردم گرفتـار شـده در      ما در منا شاهد كشتار زائران مصري بوديم. سعودي
گرما و فشار جمعيت، همكاري نكردند. از حجاج مصري هم تعداد زيادي، مفقودند، 

  اند.   نشده ييچنان شناسا هاي آنان هم جنازه
  .شد ميكمك رساني به مجروحان حادثه بسيار با تأخير انجام 

  آقا:

پليس در اين قضيه مقصر بود، اما تعمدي نداشت. تقصير پليس ايـن بـود كـه بـه     
درستي جمعيت را هدايت نكرد و اجـازه داد گروهـي خـالف جهـت برگردنـد. امـا       

  نكرده بود. بنداني پليس هيچ راه

ــان هــم ايــن اســت كــه نيروهــاي زبــده        شــان را بــراي جنگيــدن    مشكلش

مسـير   كننـده  تجربـه را بـه عنـوان هـدايت     جـوان بـي   يانـد و تعـداد   به يمن فرستاده

  اند. گماشته

        كشورسودانكشورسودانكشورسودانكشورسودان

  :فوق ليسانس يآقا

كند و شايد مشكالت منا و مكه نيز زير سـر   ل براي ناامني منطقه توطئه مييياسرا
ل براي به هـم ريخـتن منطقـه و كشـورهاي اسـالمي باشـد البتـه ميزبـان هـم          يياسرا

  هايي داشت. كوتاهي
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  ليسانس: يآقا

بودم. ديدم كه كاروان  ،خدا خيلي رحم كرد. من در منا، نزديك دري كه بسته شد
مسـيري جداگانـه دارد ولـي ايـن دروغ      گويند مياي  تشريفاتي از آنجا عبوركرد. عده

ام هـم تعريـف    يدم كـه از آنجـا عبـور كردنـد. دوسـت فرانسـوي      است. من خودم د
كردنـد،   هاي آن خيابان را باز مـي  اقل آبپاش و يا حد دادند ميكرد، اگر به مردم آب  مي

اي انسـاني بـود. اگـر در بـاز      سوء مديريت و فاجعه واقعاًمردند. حادثه منا،  مردم نمي
خواستند، در حالي كه آب كنـار   مي من هم مرده بودم. وقتي مردم از آنها آب شد مين

گفتند كه آب مال مردم است، مال ما نيست تا به شـما   در بسته شده وجود داشت، مي
خنديـد و   بدهيم. به او گفتم اگر مردم مردنـد خونشـان پـاي شماسـت. بـه مـن مـي       

ها برعكس مسير حركـت   : ايرانيگويند ميها  م و معذور. اينكه سعوديمأمورگفت  مي
كسـي برگـردد.    شـد  مـي دروغ است چرا كه در اين مسـير اصـالً ن   واقعاًكردند نيز  مي
ها هجوم آورده و مسبب حادثـه بودنـد. ايـن حـرف هـم خنـددار        آفريقايي گويند مي

هـا بـاور كردنـي نيسـت.      ها پيدا نكردند. اين حرف تر از آفريقايي است. ديواري كوتاه
  ر فاجعه منا عمدي در كار بوده است.معتقدم د

  ليسانس: يآقا

من خودم در صـحراي منـا شـاهد فـروريختن حجـاج روي زمـين بـودم، بسـيار         
  بود. كننده تأثرآور و نگران

 يهـا  هـاي مسـئوالن سـعودي در سـاعت     تنگي نفس و نبود كمك ،فشار ،تشنگي
ـ      هاي راهاوليه مشهود بود.  ر، كشـش الزم را  باريك مانند يـك تنگـه و ايـن همـه زائ

حل مخصوص بـه خـود دارد.    نداشت كه در نتيجه زائران كشته شدند. هر مشكلي راه
  حل مناسبي براي آن پيدا كند. د راهتوان ميخرد جمعي 
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  ليسانس: يآقا

بسـتند امـا بـا     ها را مي ها را بر روي مردم بستند. اي كاش فقط راه آنها ظالمانه راه
ر گردند و اين موج ايجـاد شـد. اگـر آب بـه مـردم      دستوراتشان باعث شدند، مردم ب

هـاي آن خيابـان را بـه كـار      مـرد. آنهـا حـداقل آپـاش     كسي از تشنگي نمـي  دادند مي
مـرد. اكثـر مـردم از تشـنگي مردنـد. اكثـر مـردم از         انداختند كسي از تشنگي نمي مي

ل قبـول  ها باشند. اگر حداق خفگي مردند. آنها در روز قيامت بايد جوابگوي اين خون
طـور اسـت. چطـور شـما      كردند مقصر هستند، بهتر بود. قضيه جرثقيل هم همـين  مي

متري خود را رها كرده، مهار نكـرده بوديـد. ايـن همـه طوفـان در مكـه        70جرثقيل 
آيد. مگر براي اولين بار بود كه اين جور بـاد و بـاران در مكـه آمـده اسـت. اگـر        مي

صير و كوتاهي از جانـب آنهـا بـوده اسـت.     نگويم عمدي در كار بوده، بدون شك تق
هـا وجـدان ندارنـد كـه جـواب       ارزش قائل نيستند. سـعودي  ها آنها براي جان انسان

هـايي   وجدان خود را بدهند. به خدا اعتقاد ندارند وگرنه از خدا در مقابل ايـن خـون  
  ترسيدند. ريزند، مي كه در حرم امن الهي مي

  ليسانس: يآقا

ها تند، خشن و طلبكارانه با حجاج  مطلوب نيست سعودي ها خيلي رفتار سعودي
كنند و شايد فاجعه منا هم مقداري متأثر از غرور، خودمحوري و تكبـر آنهـا    رفتار مي

باشد كه در نتيجه، با جلوگيري از كمك و امدادرساني ديگر كشـورها، عمـق فاجعـه    
  افزايش پيدا كرد.

  ديپلم: يآقا

ي اروپايي كمتر است. اگـر ايـن اتفـاق    ها انسانگويي كه ارزش جان مسلمانان از 
هــا بــراي مــدت زيــادي بــه تجزيــه و تحليــل آن  داد تمــام رســانه در اروپــا رخ مــي
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كشـاندند. در بعضـي كشـورها در     پرداختند و مقصـرين حادثـه را بـه دادگـاه مـي      مي
ر بـه  اسـئولين مملكتـي را واد  اي مردم چند تن از وزرا و م صورت وقوع چنين حادثه

  كنند. استعفا مي
اند و بـه هـيچ    هاي حكومتي چسبيده در اين كشور يك خاندان به شدت به كرسي

وجه حاضر به كنار رفتن نيستند. البته در تمام كشورهاي اسالمي وضع همـين اسـت   
و حكام درست و اليقي نداريم. اگر مسـئولين عربسـتان افـراد     ها متأسفانه ما مسلمان

كردند به احتمال زياد ايـن   بيني مي امكانات بيشتري براي جلوگيري از اين قضايا پيش
  داد. من هم با ربط دادن اين وقايع به مشيت الهي مخالفم. وقايع رخ نمي

ر الهـي نسـبت   يچه معنا دارد هر كار خطايي كه از ما سر بزند آن را به مشيت وتقـد 
الهي كشته شود شهيد است ولي اين بـه آن  دهيم. درست است كه هر كس در اين سفر 

كوشش نكنيم تا شهيد شـوند. ايـن توجيـه     ها انسانمعني نيست كه ما براي حفظ جان 
غلطي است كه خدا چنين خواسته است كه اين همه حاجيان به اين سرزمين بياينـد تـا   

ه جان آنها را بستاند. خداوند براي حفظ جان يك انسان در آيات مختلف توصـيه كـرد  
دانـم   است. حرمت خون و جان مسلمانان در همه اديان و مذاهب تا جايي كه مـن مـي  

حتي حق از بـين بـردن وكشـتن     ،ما در زمان محرم شدن ،آمده است. در حرم امن الهي
زنـده  اين خود بهترين دليل بر اهميت دادن به حيات موجودات  ،يك پشه را هم نداريم

  چه رسد به اشرف مخلوقات. ،ناچيزترين آنها باشد است، هر چند

        كشورمراكشكشورمراكشكشورمراكشكشورمراكش

  دكتر: يآقا

هـاي محـل اسـتقرار حاجيـان مـراكش در       در هنگام وقوع حادثه منا من در خيمه
هـاي واقعـي را از نزديـك بـا      نزديكي محل حادثه حضور داشتم. بسـياري از صـحنه  
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هاي محل حادثه گرفته شـده كـه در    ام. قطعه فيلمي هم از پشت نرده چشم خود ديده
فرستم. مردم به طور عادي در حال حركت بودند كه ناگهـان   لين فرصت برايتان مياو

اند. علت بستن راه ابتـدا بـراي مـا معلـوم      حركت متوقف شد و گفتند كه راه را بسته
نبود بعدها شنيديم كه يك هيئت عالي رتبه در حال عبور از خيابان متقاطع با خيابـان  

انـد. بسـياري از    آن، راه حاجيـان را سـد كـرده    محل حادثه بوده كه به خـاطر امنيـت  
هـا بـاال برونـد از     خواستند از نـرده  حاجيان در زير دست و پاي حاجيان ديگر كه مي

بين رفتند. در اين حادثه ناگوار هر كس به فكر نجات جان خود بود. من بسـياري از  
بـه آنهـا   گشتند و در حـال كمـك رسـاني     ها را ديدم كه در بين مجروحين مي ايراني

  ها بيشتر به فكر نجات جان خود بودند. آفريقاييبودند. 
آب خنك برسانيم  آنهاما كه در چادرها بوديم تمام سعي خودمان را كرديم كه به 

  .ميهها تعدادي را به داخل كشيده و نجات دچادرو با باز كردن درب 

  دكتر: يآقا

فرعي رفتم. نـيم سـاعت قبـل از حادثـه      هاي راهمن در حادثه منا بودم از يكي از 
رمي انجام دادم. وقتي برگشتم مسير رسيدن به محل اقامت ما كه در مسير فاجعه بود 
را بسته بودند. من به سختي و از در پشتي وارد محل اقامت خود شدم. بسيار فاجعـه  
 بار بود در بسياري موارد تا پنج جسد بر روي هم قـرار گرفتـه بودنـد و بـه صـورت     

  ند.شد ميها مشاهده  اي از جنازه پشته

  فوق ليسانس: يآقا

 5اروپـا  مـا از  هـاي   كاروانها در ارتباط نيستم. از  كشيابا مر لذامن از اروپا آمدم. 
و نـه راه را بـاز    دادند ميها راه را بستند. نه آب  نفر كشته شدند. متوجه شدم سعودي

  گفتند برگرديد. كردند، فقط به مردم مي مي
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  ليسانس: يآقا

اند. اين عدد خيلي زياد اسـت. مـن قبـول     چهار هزار نفر در حادثه منا كشته شده
نيسـت. بلكـه ناشـي از     قـدر بگـذاريم. نـه،    قضـا و قـدر  ندارم كه اسم اين واقعه را 

تدبيري و ضعف مديريت در دستگاه سعودي است. يكي از اميران آمده بـوده كـه    بي
اند و اين فاجعه به وقوع پيوسـته اسـت.    هم راه را براي او بسته اينها بگذرد و آنجااز 

  البته دولت عربستان در اين قضيه مسئول است و بايد همكاري بيشتري انجام بدهد.

  آقا:

گرفـت تعـداد    مسلماً اگر رسـيدگي بـه موقـع بـه امـور مجـروحين صـورت مـي        
هـم غيرقابـل    گنـاه  بـي به اين حد نبود. كشته شدن حتي يك نفر انسان باختگان  جان

  همه كشته. قبول است چه رسد به اين
ها نسبت به ديگر مسلمانان از قساوت قلب بيشتري برخـوردار هسـتند.    يعربستان

مسلمانان ديگر كشورها در امور حج مشـاركت كننـد    دادند مي ها اجازه اگر عربستاني
  مسلماً هم به نفع آنها است و هم به نفع ديگر مسلمانان.

        يهيهيهيهكشورنيجركشورنيجركشورنيجركشورنيجر

  خانم دكتر:

كوتاهي مسئوالن عربستان كامالً محرز است. چنين كشتار وحشتناكي غيرقابـل تصـور   
افتاد باز قابل توجيه بود، ايـن اتفـاق    است. اگر در يك كشور غير اسالمي چنين اتفاقي مي

در مركز اسالم بسيار عجيب است. نيروهـاي عربسـتان بـراي جلـوگيري از ايـن حادثـه       
در شبكه الجزيره ديـدم   .ي شدن راه رفت و برگشت اين حادثه را آفريدكاري نكردند. يك

ولـي ايـن اصـالً درسـت      ،كند زائران را به عنوان مقصر معرفي كند كه عربستان تالش مي
  افتاد. چون با مديريت و نظارت صحيح و به موقع اين اتفاق نمي ،نيست
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  خانم فوق ليسانس:

همسرم پزشك و جزو گروه تحقيق و كمك از كشور نيجريه است. او پريشب به 
نـد و بـر   دآور هاي آب را از زمين در مي ها بايد لوله سعودي گويد ميعربستان آمد. او 

ها خيلي كشته دادند، اما چـون بـراي سـياه پوسـتان      اي پاشيدند. نيجريه روي مردم مي
ند. دولت سعودي بايد مـديريت بحـران داشـته    كن نمي ارزش قائل نيستند آن را اعالم

كـرد. دولـت    باشد و وقتي ديد مردم در حال خفه شدن هستند بايد درهـا را بـاز مـي   
سازي در طواف و جمرات كه در بـين   سعودي مسئول جان حاجيان است. خصوصي

  خواند. در حج همه يكسان هستند. نمي ها حاكم است با روحيه عبادت سعودي

  نس:فوق ليسا يآقا

به هيچ وجه از برخورد و نوع رفتار عوامل حكومـت سـعودي رضـايت نـدارم و     
حادثه غمبار منا دل پرخـوني دارم و  از دانم.  آنها را شايسته اداره حرمين شريفين نمي

به عربستان متوقف كنيـد.  را تان  شديداً معترض هستم. شما ايرانيان بايد اعزام حجاج
عربسـتان مجبـور بـه انفعـال خواهـد شـد و مجبـور         اگر شما اين كار را انجام دهيد

كند. چه معنا دارد كه از يـك كشـور، ايـن همـه     خواهد شد با شما با احترام برخورد 
تك مسلماناني هستند كـه در ايـن    ول حفظ جان تكؤمس آنهاكشته و مجروح شوند. 

  كنند. مي مراسم شركت
و از پس چنـين رويـدادي   ها توانايي مديريت اين اجتماع عظيم را ندارند  سعودي

اي اتفاقي به وجود آمده باشـد و تعمـدي در كـار     آيند. باور اينكه چنين حادثه بر نمي
  سخت است. ،نباشد

نبايد بـا كـالم درشـت و نـاروا و      آنهاكنند.  مثل حيوانات با حجاج برخورد مي آنها
نبايد بدن حجاج را به منظور حفـظ نظـم لمـس     آنهاآميز با حجاج برخورد كنند.  توهين

  بخواهند حجاج را هل بدهند و آنها را تحت فشار قرار دهند.اينكه  كنند چه برسد به
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تـك   بـه تـك   9حرمين شريفين به آل سعود تعلق ندارد بلكه كعبه و حرم نبـوي 
و مسلمانان، به من و شما تعلق دارد. اين را بايد آل سعود بدانـد و خـود را صـاحب    

گيـري و   هـاي مقـدس تصـميم    مالك حرمين نداند و خودخواهانـه بـراي ايـن مكـان    
آينـده   هـاي  سـال اند كه تعـداد حجـاج را در    ريزي كرده برنامه آنهاريزي نكند.  برنامه

آينـد و امنيـت    اداره همين تعداد فعلي هم بر نمـي  عهدهافزايش دهند در حالي كه از 
  جاني زوار در خطر است.

  انس:فوق ليس يآقا

اين حادثه هم تعمدي بوده، هم سوء تدبير در آن وجـود داشـته و هـم خيانـت و     
  زند. خودخواهي و در نظر نگرفتن حقوق و حركت مسلمانان در آن موج مي

با ديدن اين اعمال جنايت بار و خودخواهانـه حكومـت آل سـعود، مـن بـه يـاد       
كردند و منافقانه اصل اسـالم   افتم كه چگونه با نام اسالم بازي مي اميه مي بنيحكومت 

  كردند. زدند و منافع خود را دنبال مي را از ريشه مي

  خانم ليسانس:

ذهنم را مشغول كرده، اينكه يقيناً دولت سعودي با شـرايط جغرافيـايي   سؤال  يك
آشنا است و هر سال اين مراسم بزرگ در كشور برگـزار    و آب و هوايي منطقه كامالً

 .امكانات ابتدايي پذيرش اين سيل جمعيت را آمـاده نكـرده بـود   ، پس چطور شود مي
ست گرماي هـوا  توان ميهايي كه در مدينه بود،  هاي آبي مثل همان الاقل با نصب پنكه

نشاني براي ريختن آب بر سـر مـردم    هاي آتش را كمي قابل تحمل كند و يا از ماشين
ها بـه زائـران    ؟ به نظر من سعودياستفاده كند. چرا اين كارهاي ابتدايي را انجام نداد

، حتي بعد از وقوع اتفاق به امت مسـلمان تسـليت نگفتنـد. در    دهند ميهيچ اهميتي ن
كـرد و حتـي پيـام تسـليت      حالي كه امام جماعت مسجدالحرام بايد ايـن كـار را مـي   



 113        فصل چهارم: گزارش شاهدان عيني از فاجعه منا

 

فقط دنبال مـتهم تراشـي   اآلن  . دولت سعوديشد ميهاي مختلف بيان  بايد به زبان مي
نظمـي   مسئوليت را از دوش خود بردارد، فعالً كه تقصير را گردن بياينكه  اياست بر

  سياه پوستان انداخته است.
متأسفانه مشكل بزرگ ما سكوت سران كشـورهاي اسـالمي اسـت، ببينيـد بـراي      

  اعتراضي نكرد. هيچ كسمنا  اتفاق مسجدالحرام و حادثه

  خانم ليسانس:

ها در مدينه و مكه رفتـار تنـد    د. سعوديعربستان لياقت حفظ جان حجاج را ندار
 و خشني با زائران خانه خدا داشتند. با وجودي كه اين اولين سفر حج مـن بـود، امـا   

ها در مقابل ايـن   گردم. دولت اي تلخ به كشورم باز مي ، با تجربهيسرور وشادجاي  به
ن دو واقعه اخير در مكه سكوت كردند. اميـدوارم بعـد از بازگشـت حجـاج بـه وطـ      

جرأت اعتراض به دولت عربستان را پيدا كنند. اگر حاجيـان بـه خـاطر انجـام رمـي      
بزرگتـرين جنايــت اســت. عمــال ســعودي در   ،باشــند ، كشــته شــدهتوسـط وليعهــد 

مسجدالحرام امكان سهولت طواف را براي حاجيـان فـراهم ننمـوده و در اينجـا هـم      
سـتند بـا   توان مـي كوپترهـايي كـه در آسـمان بودنـد      بندند. قطعاً هلي ها را مي مرتباً در

  ريختن آب بر روي قربانيان منا آنها را از مرگ نجات دهند.

  خانم ليسانس:

تان نتوانسته امنيت جان زائران را تأمين كند. ضعف مديريتي و آشـفتگي در  عربس
مشـهود اسـت. تكـرار اتفاقـات مرگبـار امسـال در مكـه از          اداره امور حجاج كـامالً 

س حج نيجريـه بـه ضـعف مـديريت     ييان به سالمت زائران است. رمأمورتوجهي  بي
  ود را بپذيرد.عربستان اعتراض كرده و گفته عربستان بايد مسئوليت خ

ها و نبود فضـا، گرمـاي هـوا و     گفت، بسته شدن راه يكي از شاهدان حادثه منا مي
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تشنگي سبب كشتار در منا شد. بعضي از زائران نيجريه كه براي شناسايي رفته بودنـد  
هـا   گفتند، ظاهراً گازي سمي در هوا پخـش شـده زيـرا بـا دسـت زدن بـه جنـازه        مي

و يا مثالً انگشت يكي با گرفتن دستش جـدا شـد.    شد ميگوشت آنها به راحتي جدا 
با ايـن   خواهند ميخارجي هاي  دستترسند و اگر  مسلمانان از مردن در راه خدا نمي

  كار مسلمانان را از حج و اعمال عبادي بترسانند در اشتباهند.
هـاي   ها، صحنه ازدحام جمعيت و تالش براي رهايي از مرگ در باال رفتن از نرده

آوري از برهنگي و پله كردن ديگران براي فرار ايجاد كرده بود. يك مـرد بـه    وحشت
همراه دو همسرش از گروه ما كشته شدند. آنها فرزنـدان زيـادي داشـتند، مسـئوليت     

سرپرست شدن آنان بر عهده عربستان است. عربستان در حادثه قبلـي بـا پيشـنهاد     بي
ولي زائران ما نپذيرفتنـد و گفتنـد    ،بودجبران  دسيصد هزار دالر به بازماندگان درصد

هـاي   كنـد علـت   بهتر است اين پول را صرف امنيت حرم كنند. عربسـتان تـالش مـي   
اصلي حادثه را پنهان كند از اين رو اجـازه تحقيـق و تصـوير بـرداري بـه مسـئولين       

دهد. امروز اعالم شد شش كاميون كشـته شناسـايي نشـده وجـود دارد.      كشورها نمي
تر به كمـك رسـاني بپـردازد.     كوپتر سريع ست با هليتوان ميخواست  ان مياگر عربست

  ان جان خود را از دست دادند.مأمورتوجهي  بسياري از مجروحان به علت بي

  ليسانس: يآقا

نفر از دوستانم در محل حادثـه حاضـر بـوديم و شـاهد واقعـه       4من خودم به همراه 
 ،هـا و پريـدن بـه داخـل چادرهـاي اطـراف       ز نردهدوستانم با باال رفتن او بوديم. البته من 

علـت ايـن واقعـه سـوء مـديريت       ينتـر  مهـم خود را از مهلكه نجات داديم. به نظر مـن  
ان سعودي با علم به ازدحام جمعيت، اقدام به مسدود كـردن  مأمورحكومت سعودي بود. 

بـه جـايي    مسير نمودند و از طرف ديگر لحظه به لحظه با افزوده شدن ديگر حاجيان كار
  رسيد كه ازدحام غير قابل تحمل گرديد و افراد با كمبود اكسيژن مواجه شدند.
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گرماي شديد هوا هم مزيد بر علت گرديد. همه اين موارد در كنار نبود آب كافي 
 ،براي نوشيدن و نيز عدم حضور به موقـع نيروهـاي امـدادي زبـده در محـل حادثـه      

  باعث بروز چنين فاجعه انساني گرديد.
ديدنـد جمعيـت در چـه     زني كه از باال مي كوپترهاي در حال گشت اگر خود هلي

رسيدند، باز شرايط بهتر بود. مورد دردناك ديگري كه مـن   حالي است به داد مردم مي
خود شاهد آن بودم اين بود كه بعد از رسيدن نيروهـاي امـدادي سـعودي بـه محـل      

ها بود. يعني بين دو مصدوم عرب  ها و سعودي اولويت آنها رسيدگي به عرب ،حادثه
كردند هر چنـد   ند و در درجه اول به آنها رسيدگي ميشد ميو غيرعرب تفاوت قائل 

  كه همين رسيدگي اندك هم با تأخير و كندي همراه بود.

  فوق ديپلم: يآقا

عربستان شايستگي اداره حج را ندارد و ما از عملكرد آنها راضي نيستيم. اين كشـتار بـه   
ته شدن راه براي جمرات اتفاق افتاد. حجـاج بسـياري از كشـور مـا و كشـورهاي      علت بس

  ديگر كشته شدند. كشته شدن بسياري به خاطر نرسيدن امداد به آنها بوده است.  

  ديپلم: يآقا

انـد   نفر از حاجيان كه در اين فاجعه جان باختـه  4100كشتار صحراي منا و تعداد 
  ت.اس كننده و نگران آور تأسفبسيار 
ريزي موجب پيدايش اين فاجعـه گرديـده اسـت و متأسـفانه      تدبيري و عدم برنامه بي

مسئولين عربستان پاسخگوي مسائل اتفاق افتـاده نيسـتند. عربسـتان وظيفـه دارد از همـه      
كشورهاي مسلمان جهت اداره مراسم حج و به ويـژه سـرزمين منـا نظرخـواهي كـرده و      

ز رخ دادن اين گونـه حـوادث بـراي مسـلمانان     مشورت الزم را دريافت كند چرا كه امرو
  است. كننده و ناراحت آور تأسفپذيرفتني نيست، كشته شدن ميهمان خانه خدا بسيار 
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  ديپلم: يآقا

كنـد، ولـي الزم اسـت كـه      مـي  هـاي موجـود را پنهـان    عربستان سعودي واقعيت
نه منا و مشاوريني از سراسر جهان اسالم حضور پيدا كنند و به مردم مسلمان در صح

چندان به فكر مردم نيستند و همواره از انجـام مسـئوليت،    آنهاخانه خدا كمك كنند. 
  كنند و برخورد شايسته با زائران ندارند. به ويژه در منا كوتاهي مي

        كشورپاكستانكشورپاكستانكشورپاكستانكشورپاكستان

  ليسانس: يآقا

ها باعث پديـد   اي براي باال رفتن از نرده هوا و تالش عدهگرمي ازدحام، خستگي، 
  علت اصلي است. ،ثه منا است. البته بستن راهآمدن حاد

 ،كنند، مگر افراد خـاص  مي ، همانجا دفنسعودي بميردكشور در  كه  پاكستانيهر 
  گردانند. مي كند و آنها را بر كه حكومت سفارش مي

  ليسانس: يآقا

هـا   گيري كشته شده پي دربارهعلت اصلي فاجعه منا مديريت غلط است. پاكستان 
دارد، چون با سعودي ارتباط خوبي دارد. دولت پاكستان در ايـن رابطـه    قدمي بر نمي

كنـد. بـه نيروهـاي پاكسـتاني هـم اجـازه ورود بـه سـردخانه بـراي           خوب عمل نمي
  اند. ها را نداده شناسايي جنازه

  ليسانس: يآقا

از بـين  ت مسـئله را  صـور  خواهنـد  مـي ها با برخوردهاي تند و نـامعقول   سعودي
بسيار خـوب اسـت و بـه همـين دليـل در       با عربستان. روابط مسئوالن پاكستان ببرند

  مورد كشته شدن مردم پاكستان اعتراضي نخواهد كرد.
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  آقاي ليسانس:

اي شده و بايـد كميتـه    ضعف مجريان عربستان باعث به وجود آمدن چنين حادثه
  اسالمي تشكيل شود.مشترك براي برگزاري حج ازسوي كشورهاي 

  ليسانس: يآقا

عربستان با سوء مديريت سبب به وجود آمدن فاجعـه منـا شـد. مـن در نزديكـي      
حادثه جرثقيـل بـودم. دولـت عربسـتان در حادثـه جرثقيـل هـم مقصـر اسـت. مـن           

هاي متعددي را كه از حادثه جرثقيل گرفتـه بـودم در شـبكه فيسـبوك منتشـر       عكس
  ام. كرده

  ليسانس: يآقا

ه حرمين شريفين، نيازمند به مديريت صحيح و پيشرفته بوده و متأسـفانه ايـن   ادار
يـك   شود ميدر سرزمين منا مالحظه  آنچه، شود ميها ديده ن موضوع در ميان سعودي

  ها است. اشتباه بزرگ، در مسئوليت واگذار شده به سعودي

  فوق ديپلم: يآقا

  م.  يزن نمي ييم لذا حرفها هست ما در اينجا تحت فشار و كنترل شديد سعودي

  ديپلم: يآقا

اسالمي بايـد ايـن امـر     هاي تها در اين امر مقصر هستند. دول ها و شرطه سعودي
  مهم را بر عهده بگيرند.

  ديپلم: يآقا

نفـر از   380ها با مردم، چندان مناسب نبود و فاجعه منا به كشـته شـدن    رفتار سعودي
  گوي، اين همه كشتار باشد. بايد پاسخحجاج پاكستان منتهي گرديد. دولت سعودي 
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  آقا:

دانند بلكه به آن به ديده يك تجـارت   حج را يك عمل زيارتي نمي  حكام سعودي
دهد، زيرا اينها وظيفه خـود   براي همين متأسفانه اين حوادث رخ مي ،نگرند بزرگ مي

 داننـد و از اهتمـام بـه نظـم و     را در حد تهيه يك سري امكانات جانبي در حـج مـي  
  كنند. محافظت از حاجيان اهمال مي

  آقا:

هـا   به بيمارسـتان  دهند ميدولت سعودي خيلي خشك و خشن است. آنها اجازه ن
برويم. دليلش آن است كه تعداد كشته شـدگان بـيش از آن اسـت كـه رسـماً اعـالم       

  راه حجاج را بستند.پادشاه كنند. به دليل عبور  مي

  خانم:

كرد كاپيتاليستي مبـدل شـده اسـت. بـراي همـين      در عربستان حج به امري با روي
هـا مـردم كشـورهاي     مهم است نه جان مردم. سعوديدر آوردن ها پول  براي سعودي

دانند. واقعه منا اين را نشان داده اسـت. پشـت پـرده ايـن      ديگر را مانند برده خود مي
پسـر شـاه   كنند. شنيدم  اتفاق منا كسان ديگري هستند كه اين واقعه منا را حمايت مي

هـاي بسـياري او را    خواسته از منا ديدن كند تا يك نمايش بدهد و ماشين سعودي مي
هـاي اسـالمي بـا هـم      كردند و براي همين راه بسته شده بود. اگر دولت اسكورت مي

  .شود ميكمك كنند وضع حج بهتر 

  آقا:

كننـد. در   احترامي با ما برخـورد مـي   ان سعودي رفتار تند و خشني دارند و با بيمأمور
(حركـت كـن)    ،اج! طريق يا حـاج! حـرك  حاهللا يا  يا«كشند:  حرم دائماً با تندي فرياد مي

 اي ديگر از بـي دسـت و پـايي    . فاجعه منا نيز نمونهگذارند مي، اصالً احترام به ما ن»احاجي
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كننـد و   ل تمام شد. هم حـج را بـدنام مـي   ييست. حادثه منا هم به نفع آمريكا و اسراها اين
، كه ايـن گونـه   دهند ميو به دور از تمدن و فرهنگ نشان  يمسلمانان را مردمي وحش هم

براي عبور يـك كـاروان سـلطنتي     اينها شوند. كنند و موجب مرگ يكديگر مي مي ازدحام
راه حاجيان را در منا بستند و موجب مرگ هزاران انسان شدند. پليس و نيروهـاي امنيتـي   

كـه تـوان اداره ايـن تعـداد      اينهـا  تاهي كردنـد و مقصـرند.  سعودي در اين قضيه كامالً كو
شـان كننـد. سـعودي در اداره     حاجي را ندارند، بايد كمتر دعوت كنند تا بتوانند مـديريت 

الملل اسالمي بسپارد مثالً يك سال ايـران، يـك سـال     حج ناتوان است و بايد آن را به بين
هـا بـه بـار     ا اداره كنند تا اين مصـيبت .. بيايند و حج ر.پاكستان، يك سال كشوري ديگر و

هايمـان نگـران مـا هسـتند      از اين حادثه ناراحتم و در پاكستان نيز خـانواده  واقعاًنيابد. من 
شوند. متأسفانه اين قضيه و فاجعه مهم در ميان انبـوه مسـلمانان    مدام از احوالمان جويا مي

  .شود ميجدي گرفته ن

:ر کاروانيمد يآقا
1

  

حجاج پاكستان، آنچه را كه به چشمان خود در  يارتيزهاي  از كاروان يكيس يير
و  يتيولؤمسـ  يت از بـ يش سراسر حكايها ده بود بازگو كرد وحرفيروز فاجعه منا د

و چه بسا تعمد آل سعود در بروز فاجعه منا و كشـته، مفقـود و مجـروح     يريتدب يب
كـه   ين كسانيو همچنها  رسانهدولت پاكستان از  .ن فاجعه بوديشدن هزاران نفر در ا

ـ اقدام به مصـاحبه   ،، خواسته استاند از مراسم حج بازگشته هـاي   ا انتشـار گـزارش  ي
  از عربستان نكنند.   يانتقاد

مختلـف از جملـه   هاي  قينكه از لحظه به لحظه حوادث از طريچرا آنها با وجود ا
دند؟ يفاجعـه رسـ   ر بـه محـل  يمدار بسته با خبر بودند، با سه ساعت تاخهاي  نيدورب

                                                
 دليل ضرورت سفر هر ساله به عربستان، به شدت از درج نام خود در گزارش، امتناع داشت.   ايشان به .١
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 يهـا  جسـم افتادن هم  ين عملكرد به چه معنا است؟ سه ساعت از فاجعه منا و رويا
ـ    مـي  يهزار نفـر ها  ان در ازدحام دهيمه جان حاجيجان و ن يب هـاي   ميگذشـت امـا ت

 يروهـا يقـت ن يدر محل حاضر نشـدند. در حق  يسعود ياضطرار يروهايا ني يامداد
ده در فاجعه جان خود را از دسـت بدهنـد و   يب ديصبر كردند تا حجاج آس يسعود

آن  يحتـ  يسـعود  يبه اصطالح امداد يروهاين .ن بردارنديسپس اجساد آنان را از زم
ت بـه علـت بسـته بـودن     يش از حد جمعيرا كه در اثر ازدحام ب ييها يدسته از حاج

ان اجساد كشته شدگان قـرار  يشده بودند، در مهوش  بي طاقت فرسا يرها و گرمايمس
گـران هـم   يبـه د  ينجات جان آنها نداشـته و حتـ   يبرااي  چ عالقه و ارادهيدادند و ه

داشته باشند و به آنها كمك كنند. امكان نجـات   ين افراد دسترسياجازه ندادند كه به ا
نجات جـان آنهـا    يبرا يكار يان سعودمأموراز حجاج وجود داشت اما  يليدادن خ

 ياز حجاج كه توانسته بـود بـرا   يكي .مك كنندگران كينكردند و مانع از آن شدند د
ان فاجعه منا كه بـه  ياجساد قربان ياز همراهانش به مركز نگهدار يكيجسد  ييشناسا

مشـاهده   يكه و يزيآن چ بر اساسگفت  مي ،بود، برود ينريكانتهاي  شكل سردخانه
 يداشته كـه تمـام  ن مركز قرار يدر ااي  نر سردخانهيدستگاه كانت 40 تقريباًكرده است، 

ـ نزد يزين زد كه چيتخم شد مي آنان پر از اجساد حجاج بوده است و ك بـه هفـت   ي
شكسـت   كـامالً ها  يت حج امسال سعوديريمد .اند ن فاجعه جان باختهيهزار نفر در ا

ن بـود كـه   يـ م ايخورده و عملكرد آنان افتضاح بود. امسـال آنچـه مـا مشـاهده كـرد     
كـاروان مـا و    ينبودند امـا اعضـا   رو روبه يمشكل چنداننه با يان اگرچه در مديحاج

ت و رفتـار  يريمختلف شاهد سوء مد يان متعلق به كشورهايگر از حاجيهزاران نفر د
ل يـ حادثه سقوط جرثق .در مكه مكرمه بودند يسعود يروهايوالن و نؤمس يرانسانيغ
مراسـم حـج    يارآل سعود در برگـز  يتيولؤمس يرقابل انكار در اثبات بيغ يتيز واقعين

ـ اهم يب يحجاج موجودات ييبود كه گواي  است. رفتار آنان به گونه ـ ي نـام و   يت و ب
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ن يـ كـه ا  كننـد  مـي  فكرها  يا سعوديآ ،ندارد يتياهم آنهات ينشان هستند و جان و امن
  ندارند؟ يچ ارزشيان هيحاج

        كشورالجزايركشورالجزايركشورالجزايركشورالجزاير

  دكتر: يآقا

آمـديم مسـيرمان را عـوض     روز حادثه راه را بسته بودند و مـا كـه از مشـعر مـي    
هـا بـود. آيـه     ها در ميان آشغال بيايد. در منا جنازه خواهد ميپادشاه كردند. گفتند پسر 

عاكِِف�َ (
ْ
ائِِفَ� َو ال را بَيِْ�َ لِلط� پـاك  و مجـاوران  كننـدگان   طـواف  يخانه من را برا« )َطه�

م كـه از  شـد  مـي ديدم و ناراحت  ها را مي ها معنا ندارد. جنازه اي سعوديبر 1»نگه دار
ـ نظ ،ها عكس بگيرم. اين حادثه را بايد فـخ منـا   جنازه مسلمان در ميان زباله ر كشـتار  ي

ها با ما خيلي تند بـود. از   ناميد. در روز واقعه رفتار سعودي (در صدر اسالم) فخ مكه
  شده و روحيه عبادت از ما گرفته شده است.كشتار منا ترس و غم بر ما حاكم 

  فوق ليسانس: يآقا

به سمت جمره در خيابـان محـل فاجعـه     هاي راهها در منا يك مرتبه همه  سعودي
مسدود بود و تراكم باالي جمعيت و اضـطراب شـديدي كـه    ها  حتي فرعي ،را بستند

آب آشـاميدني  كردند و نبود  ان سعودي با رفتار خشن خود به حجاج منتقل ميمأمور
  و گرماي شديد و غيرقابل تحمل از عوامل وقوع فاجعه بود.

  :آقاي فوق ليسانس

مجمـوع   گويـد  مي نفر كشته شدند. در حالي كه سعودي 500 تقريباًاز حجاج الجزايري 
در حـالي كـه مـن اطـالع دارم از حجـاج       ،نفر است. اين دروغ بزرگي اسـت  700ها  كشته

                                                
 .۱۲۵. بقره: ١
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اند. از مغرب و از اندونزي و از خيلـي از كشـورها در    نفر كشته شده 500 تقريباًپاكستان هم 
  خيلي سخت است. ،اند. خدا به بازماندگان آنها صبر بدهد اين حادثه كشته شده

  فوق ليسانس: يآقا

فرصت زيباي عبادت در حج را به ماتم و مصـيبت تبـديل كردنـد و مـاهم در ايـن      
فاجعه منـا خـوب عمـل نكـرد و الجزايـري و       عربستان در .فاجعه خيلي صدمه ديديم

 اگـر اجـازه كمـك بـه ديگـران     . زيـادي كشـته شـدند   هاي  پاكستاني و مصري و ايراني
نه خودشان موفق بودند و نـه بـه ديگـران    در امدادرساني دانند تلفات كمتر بود زيرا  مي

 با هم شـوخي ها  اند و در كنار كشته عاطفه ها عموماً خشن و بي . سعوديدادند مياجازه 
ها زنده و مـردم حجـاج را بـا     . سعوديرفتند ميها راه  ها و زنده كردند و روي جنازه مي

ـ انداختند و برخي زنده زير دست و پا مردند مـن   هم به حاشيه خيابان مي  يك حـاج ي
  .باختولي به من اجازه كمك به او را ندادند و وي جان  ،زنده ايراني را ديدم

  خانم ليسانس:

نظـم هسـتند.    رساند. آنهـا بـه شـدت بـي     نظمي دولت سعودي را مي عه بياين واق
چنين وقايعي آن هم در يك حج و در يك سال اتفاق بيفتـد؟ ابتـدا در مسـجدالحرام    
با افتادن جرثقيل، اين همه حاجي به شهادت رسيدند و اكنون واقعـه منـا كـه شـديداً     

رخ  خواهـد  مـي چه وقايعي  همه را ناراحت كرده است. معلوم نيست تا آخر سفرمان
بدهد. آيا تضميني هست كه ما سالم به كشورمان بر گرديم؟ عربستان سعودي كشـور  
ثروتمندي است بنابراين امكانات حج خيلي بايد بيشتر از اينها باشـد تـا حاجيـان بـا     

آن طـور   واقعـاً خيالي آسوده بيايند و مناسك خودشان را انجام دهند و برگردند. اگر 
انـد نـه فقـط لقـب      اند و بـه تشـنگان آب نـداده    ام، آنها امداد رساني نكرده دهيكه شن

  به آنها داد.   شود ميمسلمان حتي لقب انسان را هم ن
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  ليسانس: يآقا

ان مـأمور مـن شـاهد بـودم كـه     . دولت سعودي مقصر اصلي در حادثه منـا اسـت  
نـداده و بـا   سعودي پس از رخ دادن فاجعه، همكاري الزم را با آسيب ديدگان انجام 

سوء مديريت و ناهماهنگي بر ابعاد وقوع فاجعه افزودند. از تكنولوژي جديـد بـراي   
حل اصـلي   ريزي هوشمندانه در آينده راه دادن اين حوادث، و برنامه جلوگيري از رخ

هـا و بـا فشـار آوردن بـه زائـران       براي اين مشكل خواهد بود. بـا مسـدود كـردن راه   
  ، مشكل اصلي را حل كرد.وانت مياهللا الحرام كه ن بيت

  ليسانس: يآقا

با توجه به اهميـت موضـوع حـج و حضـور هـزاران مسـلمان در مراسـم حـج،         
گذشـته   هاي سالريزي دقيقي صورت بگيرد و از حوادث ناگوار  ضروري است برنامه

گـزاران را تخريـب و موجـب     جلوگيري شود، ناديده گرفتن اين موضوع روحيه حج
  ا خواهد شد.آسيب رساندن به آنه

  ليسانس: يآقا

نفر به شـهادت   700در صحراي منا بر اساس اخبار الجزيره، من شنيدم كه حدود 
نفـر اعـالم كـرده     4100اند، ولي به گفته وزارت بهداشت امروز آمار را حدود  رسيده

  دانيم. بار مي است، ما در نزديكي حادثه بوديم و خبر آن را بسيار تأسف
  موارد زير را به شما ارائه كنم:  در حادثه منا الزم است 

  بندي حجاج   . دسته1
  بندي رفت و آمد حجاج   . زمان2
گيري از تكنولوژي روز  . توجيه آموزشي حاجيان براي عبور مرور در منا و بهره3

  براي هدايت زائران.
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  خانم ديپلم:

ها. عربسـتان   در كشور عربستان اصالً نظم وجود ندارد. در هيچ كجا حتي در حرم
با داشتن اين همه مهمان، خيلي بايد بيشتر از اينها آمادگي داشته باشد، كـه متأسـفانه   

گونه نيست. آنها اصالً به فكر حجاج و راحتي آنها نيستند و خيلي خشن بـا آنهـا    اين
 بـه خـاطر  افتـاد؟ آيـا ايـن     كنند. چرا بايد در منا ايـن اتفـاق وحشـتناك مـي     رفتار مي

  ها نيست؟ دينظمي سعو بي
وحشتناك بود. هـزاران هـزار جسـد در آنجـا       واقعاًها و اجساد در منا  ديدن كشته

ام.  دهد خيلي كمتر از آن هست كه مـن ديـده   ريخته شده بود و آماري كه سعودي مي
كند. در قسـمتي كـه    كند. همه حقايق را اعالم نمي عربستان در گفتن وقايع كتمان مي

ها بوي تعفن اجسـاد جـداً مـا را ناراحـت      فاق افتاد و تا ساعتما در منا بوديم اين ات
كـرد   هايي كه اجساد را منتقل مي كرد. گروه ما حالت تهوع گرفتند و صداي ماشين مي

ريختـه   آنجـا هـايي كـه در    رسيد و پس از آن آشغال و زبالـه  ها به گوش مي تا ساعت
هايي كه در آفتاب مانده بـود نفـس    آور بود. بوي آشغال و زباله حيرت واقعاًشده بود 

  بريد. مي آدم را
هاي ما هجـوم آوردنـد و حتـي ديوارهـاي خيمـه را خـراب        ها به خيمه آفريقايي

هـاي   كردند. آنها براي نجات خودشان به ما هجوم آوردند. آنها حتي تا نـوك سـقف  
  زدند. از صحنه دست به هر كاري ميو براي دور شدن  رفتند ميها باال  خيمه

        ييييكشوراندونزكشوراندونزكشوراندونزكشوراندونز

  فوق ليسانس: يآقا

اسـت. البتـه از    كننـده  ان سعودي خيلي ناراحتمأموربرخورد و رفتار بد و خشن 
رود. عربستان هم با آمريكا و اسرائيل هم نوا شده اسـت و   وهابيون انتظار بهتري نمي
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هـاي بـرق و جرقـه     خـاطر سـيم  كند، گفتند به  مي مثل غالم حلقه به گوش آنها عمل
  تعدادي مجروح و زخمي شدند.

  ليسانس: يآقا

بـار يـك حادثـه خـونين در منـا اتفـاق افتـاده،         هر چند سـال يـك  اينكه  با وجود
  بخشند. ها وضعيت منا را بهبود نمي سعودي

من نزديك محل وقوع حادثه بودم. در حين حركت به سـمت جمـرات، مـا سـه     
  نفر از اين افراد ديگر بازنگشتند. 64م گروه از افراد را گم كردي

انـد   دوستان من كه از نزديك شاهد مـاجرا بودنـد و از فاجعـه منـا نجـات يافتـه      

ها توسـط سـربازان ارتـش     كه علت حادثه اين بود كه انتهاي يكي از خيابان گويند مي

سعودي بسته شده بود. سربازان مردم را به سمت چپ منحرف كردند و هنگامي كـه  

شـد، از   رو روبـه راه  كننده جمعيت به سمت چپ روانه شد با حصار و موانع مسدود

در نتيجـه تـراكم و فشـار    آوردنـد و   طرف ديگر مردم از پشت به جمعيت فشار مـي 

  جمعيت زياد شد و افراد زيادي كشته شدند.  

كنم عربستان تقصير را بپذيرد. در اندونزي شايعه شده كه عبـور   البته من فكر نمي
الحجـه)   كاروان سلطنتي علت اين حادثه بوده است. دور روز پيش (روز يـازدهم ذي 

نا سركشـي كـرد و در سـخنراني    الدين به چادر ما در م وزير دين اندونزي آقاي سيف
خود گفت كه، دولت سعودي بايد در مورد اين حادثه توضيح دهد. من يك بررسـي  
كردم ديدم دقيقاً هر پنج سال يكبار منا شاهد يـك فاجعـه اسـت، كـه در آن حجـاج      

هـا بـه فكـر     چنيني سـعودي  دانم چرا با وجود تكرار حوادث اين شوند. نمي كشته مي
وضعيت  ،ها بايد با درس گرفتن از وقايع و بررسي علل آن سعودي افتند. راهكار نمي

  ها و چادرهاي منا را بهبود بخشند. خيابان
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  ليسانس: يآقا

كنند. بلكـه تقصـير را    نمي اين فاجعه را پديد آوردند، اما حتي عذرخواهي همها  سعودي
كـه اينهـا هـيچ كـس     ل آن است ياندازند. اين رفتار سعودي به دل مي گناه بيبه گردن حجاج 

اجازه ندادنـد پزشـكان و پرسـتاران    ها  دانند. سعودي غير از خودشان را انسان و مسلمان نمي
كمك مصدومان حادثه بروند. در حادثه سقوط جرثقيل هم گفته شـد كـه ديـه     هاندونزيايي ب

  دهد نه دولت سعودي. الدن مي بازماندگان داده خواهد شد. اين ديه را شركت بن

        كشورتركيهكشورتركيهكشورتركيهكشورتركيه

  دكتر: يآقا

ها فرصت زيباي عبادت در حـج را بـه مـاتم و مصـيبت تبـديل       متأسفانه سعودي
كردند. حجاج در اين فاجعه خيلي صدمه ديدنـد و عربسـتان در فاجعـه منـا خـوب      

هاي زيادي كشته شدند و اگر اجازه  عمل نكرد. الجزايري، پاكستاني، مصري و ايراني
  تلفات كمتر بود. دادند يم كمك به ديگران مثل ايران

در حج اتفاق افتاد دشمنان اسالم را خوشحال كـرد و اسـرائيل و آمريكـا از     آنچه
كشته شدن چند هزار حاجي كه از بهتـرين مسـلمانان هسـتند خوشـحالند و بـا ايـن       

  اتفاق به اسالم هراسي در غرب دامن زدند.
. رفتنـد  مـي هـا راه   هـا و زنـده   ها خيلي خشن و بدرفتارنـد و روي جنـازه   سعودي

ها زنده و مـرده حجـاج را مثـل اشـياء بـا هـم بـه حاشـيه خيابـان           ام، سعودي شنيده
  انداختند و برخي زنده زير دست و پا مردند. مي

  فوق ليسانس: يآقا

وضعيت ايـن دو شـهر و حجـاج    اآلن  ها بر مكه و مدينه حاكم بودند، اگر يهودي
ايـم   كشتگان منا بر گردن ماست زيرا گذاشته. خون بود بهتر از تسلط آل سعود بر آنها

  آل سعود بر مكه و مدينه حكم برانند.
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  فوق ليسانس: يآقا

كردم اين تعداد كشته در منا وجود داشته باشد. مـن ايـن طـور فكـر      من فكر نمي
هـايي از خـارج جهـان     حجاج تركيه هم نظرشان اين است) كه دست  كنم (و همه مي

و آرامش حرمين را كه در حقيقت مركـز اسـالم اسـت، از    اسالم در كار است تا نظم 
انـد و در آن كشـورها    بين ببرد. هم چناني كه آرامش سوريه و عراق را از بـين بـرده  

  خـارجي در كـار اسـت    هـاي   دسـت اند. در اين جا هم  آشوب و ناامني به راه انداخته
  تا مكه و مدينـه نـاامن شـود؛ وگرنـه خـود دولـت سـعودي نقشـي در ايـن حادثـه           

  نداشته است.

  ليسانس: يآقا

برنـامگي گرداننـدگان    كنم در اين كشتار هم اسرائيل دسـت دارد. بـي   من فكر مي
انـد برايشـان مهـم     جاها را ناامن كرده است. اينها فقط دنبـال پـول   اين ،حرم امن خدا

  ته شود.  نيست كه چند نفر كش
  تـر كنـد كـه از هـزاران كيلـومتر دور     وقتي اينجا امن نباشد كسي انگيزه پيدا نمـي 

 براي عبادت و به جا آوردن واجبات به اينجا بيايد. اينجا هـر كـس سـاز خـودش را    
  زند. مي

  ليسانس: يآقا

كنند كه عربسـتان بـه عنـوان     احترامي نمي كشورهاي غيرمسلمان اين قدر به ما بي
. عربستان برنامه مدون كارشناسي شده بـراي حـج   احترامي مي كند بي نكشور مسلما

. هدفشـان اذيـت كـردن    دهنـد  مـي انجـام   خواهد ميدلشان  ،هر طور ،ندارد هر وقت
گذشـت يكـي از    مـي  آنجـا پسر شاه از  گويند مي مسلمانان است. آيا درست است كه

  ها را بسته بودند باعث ازدحام گرديده است؟ راه
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  ليسانس: يآقا

كنم به علت آمدن پسر شاه عربسـتان ازدحـام شـده و مـردم بـه هـم        من فكر مي
درگير و اين كشتار ايجاد شده. اينها هيچ چيز بلد نيسـتند. محمـت شـاهين (معـاون     
حزب اعتدال و توسعه) به عربستان گفت اگـر اجـازه بدهيـد مـا حـج سـال بعـد را        

بـراي روان شـدن كارهـاي     خواهنـد  مـي نمديريت كنيم. اصالً مديريت بلد نيستند يا 
هـا را بـه    ها اقدامي كنند. فقط بلدند خودشـان ازدحـام ايجـاد كننـد و حـاجي      حاجي

  دردسر بياندازند.

  ليسانس: يآقا

الحـرام و   اهللا آل سعود در قبال كشتار حجاج مسئول است. اين همه مرگ در بيـت 
  انگيز است. غم واقعاًمنا 

هـا از   اقدام كنند. حسـاب وهـابي  پليد مسلمانان بايد يك صدا عليه آل سعود   همه
انگليس هسـتند. مسـلمانان بايـد در اسـرع       ها ساخته مسلمانان جداست. وهابيساير 

كمـي روي آرامـش ببينـد و     .ها خـارج كننـد   وقت مكه و مدينه را از چنگال سعودي
نـوازي و ميزبـاني را    انهمـ يان سـعودي نيـز رسـم م   مـأمور حج درست اجـرا شـود.   

  دانند. اصل اول اسالم نظافت است كه در حج من نديدم جايي تميز باشد. نمي

  ليسانس: يآقا

احمـق   اينهـا  حكومت عربستان لياقت مديريت مكه و مدينه را نـدارد. ايـن قـدر   
 هـا هـر يـك سـاز خودشـان را     مأمورهستند كه يك برنامه مدون براي حـج ندارنـد.   

م از همديگر حرف شنوي نداشتند. مأمورها در مكه و در حـرم بـه   زدند. هيچ كدا مي
ـ يبـره   منظـور حره (طريق، طريق و حره «جز  ـ ب يعن رون، خـارج شـو)، و الحـاج و    ي

هاي زنـده   رند كه زباني، هيچ چيز بلد نيستند. بايد مأمورهايي در حرم بكار بگ»الحاج
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بـا هـل دادن و پرخاشـگري     دنيا را بلد باشند و بتوانند درد حـاجي را بفهمنـد. تنهـا   
در ايـن ايـام، حـج را     خواهند مييك مشت نفهم مجموع . در شود ميكاري درست ن
  مديريت كنند.

  فوق ديپلم: يآقا

فايده تبـديل كـرده اسـت. مـديريت      روح و بي آل سعود حج را به يك عبادت بي
 كنـد.  حج مديريتي بسيار ضعيف است به طوري كه عنوان مديريت بر آن صدق نمـي 

  سعود است. مرگ تمامي حجاج بر گردن آل
هايش را بدهند. بياييـد همـه بـا     آل سعود و سزاي ظلم مهيجرمسلمانان بايد چرا 

هـايي تشـكيل دهـيم     در ميان خود مسائل جهان اسالم را مبادله كنيم. بياييد گروه هم
  تا آل سعود را رسوا كنيم.

  ديپلم: يآقا

هـاي زيـارتي افتضـاح     اند. اداره مكـان  ت نبردهها بويي از انساني اين سعودي واقعاً
. همه جا آن قدر كثيف و پر آشغال است كه از مسلمان بـودن خودمـان   شود ميانجام 

تـرين چيـزي اسـت كـه      هـا مزخـرف   كشيم. نظام سلطنتي سعودي گاهي خجالت مي
سـت و بايـد   ها بـر گـردن سـعودي    ااهللا الحرام و منـ  وجود دارد. مرگ و ميرهاي بيت

  كنند. جبران

  ديپلم: يآقا

افراد پست فطرتي هستند. نگاه كنيد اگر فقط از ديدگاه توريسـتي   واقعاًآل سعود 
از شنيدن قضـيه كشـتار    واقعاًگيرد.  هم كه به قضيه نگاه كنيم آل سعود نمره صفر مي

  منا، شوكه شدم. در اخبار بسيار سريع از موضوع گذشتند.
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  آقا:

  سياسي است. ،توسط اردوغانمنا  حادثهرفع مسئوليت از آل سعود در 

        كشورساحل عاجكشورساحل عاجكشورساحل عاجكشورساحل عاج

  فوق ليسانس: يآقا

بيماري ديابـت، تصـميم گـرفتم     به خاطرمن شخصاً وقتي سيل جمعيت را ديدم، 
دادم. ايـن همـه جمعيـت در آن مسـير،      1ادامه نـدهم و بـه يكـي از دوسـتان نيابـت     

منيتي جلـوي مسـير را   چه حقيقت داشته باشد كه نيروهاي ا غيرمعقول بود. اگر چنان
ناكارآمـدي نيروهـاي    و تـدبيري  ناشي از بـي  توان مياند، اين حادثه را  سد كرده بوده

ايـن حادثـه بنويسـم بـا      دربارهام كه شخصاً مطلبي  انتظامات محل دانست. فكر كرده
تأكيد بر اين كه كشته شدن اين همه مسلمان، يك امر پيش پا افتاده نيست، در حـالي  

ست. اگـر  ها انسانآمده است كه كشتن يك انسان مساوي با كشتن تمامي  كه در قرآن
هاي زائران سـاحل عـاج در منـا بزنيـد و وضـع بسـيار نامناسـب         شما سري به خيمه

تـدبيري مسـئولين در امـر تـردد زائـران تعجـب        در اينجا ببينيد، از بـي را اسكان آنها 
ها بهتـر   زيرساختاينكه  جاي ، ولي بهشود ميخواهيد كرد. هر سال حج دارد برگزار 

  ن هستيم.ان با زائراشود، متأسفانه فقط شاهد بدرفتاري از سوي مأمور

  خانم فوق ليسانس:

حادثه غم بار تعداد زيادي از هموطنان را از دسـت داديـم، دو    در اينمتأسفانه ما 
  تلخ جان باختند. هتا از پسر عموهايم در اين واقع

متفاوت بود، بسيار آشفته و درهم، مـن    قبل كامالً هاي سالامسال وضعيت حج با 

                                                
 اگر حاجی بعضی اعمال را نتواند انجام دهد مثل رمي جمرات، قربانی و... بايستی نايب بگيرد.   .١
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ام. آن  كنم و هرگز چنين وضـعيتي را نديـده   هاست كه در مراسم حج شركت مي سال
از حادثه مسجدالحرام كه جان زائران بسياري را در كنار خانه امن الهي گرفت و ايـن  

عربسـتان بـه خـاطر    ريزي اشتباه مسئولين  هم از اين ماجرا، تأسف انگيز است. برنامه
عبور شاهزاده سعودي از مسير رمي جمرات عامل اصلي اين ماجراي دلخـراش بـود،   

اين همه جمعيت را از خياباني كم عرض عبور داد. به نظر مـن قبـل    شود ميطور  چه
و بعد از اين حادثه مأموران سعودي در انجام وظايف خود كوتـاهي كردنـد، قبـل از    

ود به طـرف رمـي جمـرات و بعـد از اتفـاق بـا تـأخير در        ور هاي راهحادثه با بستن 
كوپترهـاي در حـال    ستند با هلـي توان ميرساندن به موقع كمك به مصدومين، حداقل 

شـده بودنـد،   هوش  بي پرواز بر روي مصدوميني كه به دليل كمبود آب و گرماي زياد
  آب بريزند و به آنها كمك كنند اما اين كار را هم نكردند.

  نس:ليسا يآقا

من در محل حادثه بودم و توانستم از چادرها باال بروم و خودم را نجـات بـدهم.   
البته چون من در كناره خيابان بودم توانسـتم نجـات پيـدا كـنم، ولـي اگـر در وسـط        

اآلن  خودم را به چادرها برسانم نبـود و شـايد  اينكه  خيابان بودم، به هيچ وجه امكان
نها با ما هيچ كمكي نكردند، بلكه خـود مـن را هـم    هاي اطراف نه ت مرده بودم. خيمه

تـا دوبـاره بـه خيابـان بيفـتم. مـن از بـاالي         دادنـد  ميكه توانسته بودم باال بروم، هل 
ديدم كه جلوي جمعيت بسته شده ولي هـيچ اقـدامي از سـوي نيروهـاي      چادرها مي

گفتنـد   مـي پليس نبود، مگر دو سه نفري كه در ميان جمعيت با بلندگو فقط به مـردم  
كه اين خودش باعث شـده بـود بسـياري از زائـران فكـر كننـد پشـت        » برگرديد«كه 

كردند كـه برگردنـد و ايـن باعـث بـدتر گـره خـوردن         سرشان خاليست و تالش مي
  .شد ميجمعيت 
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  خانم:

رمق بود، چون شب قبل در مشـعر وقـوف داشـتيم و نـه      گروه ما بسيار خسته و بي
اسـتراحت كـرده بـوديم، راه قابـل تـوجهي هـم از مشـعر تـا         شام خورده بوديم و نـه  
بعد از گذاشتن وسايل در چادر به قصد انجام رمـي جمـرات   . چادرهاي منا طي كرديم

هـايي در هـوا    راه افتاديم، هوا خيلي گرم بود. در ابتداي راه مأموران سعودي اسـپري ه ب
كه از انتقال ميكـروب   نندز مي خواهرم به من گفت ببين دارند مواد ضدعفوني .زدند مي

شـدت   .جلوگيري كنند، كمي جلوتر كه رفتيم احساس ضعف عجيبي به من دسـت داد 
ناگهان سربازان سـعودي از حركـت گروهـي     .شد ميگرما هم كه لحظه به لحظه زيادتر 

بـا ايـن    .كه پيشاپيش ما در حال حركت بود جلوگيري كردند و امر به بازگشـت دادنـد  
من احسـاس خفگـي    .و گروه جلوتر محاصره شد تر گروه عقب حركت گروه ما، وسط

شـدن  هـوش   بـي  دو نفري كه در كنارم بودند از حال رفتند. من نيـز در حـال   .كردم مي
بودم كه نهيبي بر خودم زدم و تمام قدرتم را جمع كردم و خود را محكم نگه داشتم تـا  

از آنها درخواست كـردم در  ها كشيدم و  بر زمين نيفتم و خود را به طرف چادر مراكشي
چادرها را باز كنند و به ما آب بدهند. اما آنها هيچ اعتنايي به ما نكردند و مانع ورود مـا  

هـا بـود يـا     به چادر كناري كه درست بياد ندارم متعلق به عراقـي  .به چادرهايشان شدند
آب دادنـد.   كشور ديگري پناه بردم، خوشبختانه آنها در چادرشان را باز كردند و بـه مـا  

افتادم، هنگـامي كـه از چـادر بيـرون آمـدم تلـي از كشـته        هوش  بي مدتي در چادر آنها
شدگان اين حادثه را در برابرم ديدم بسيار دردناك بود. من راضي به رضاي خداونـدم،  
مطيع فرمان اويم، اما خاطره خوبي از اين سفر در ذهـن نـدارم، حادثـه اول كـه بسـيار      

از ريـزي صـحيح    تر از اولي، به دليل عـدم برنامـه   حادثه دردناك سهمگين بود و دومين
حجـاج را   سعودي درصدد هسـتند  اين فاجعه انساني رخ داد. مسئولينسوي عربستان، 

 بـه خـاطر  متهم اصلي اين فاجعه معرفي كنند، در حالي كـه ايـن مـاجرا فقـط و فقـط      
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دقيقـي از كشـته شـدگان را    دانم چرا دولت ما آمـار   كفايتي خودشان بوده است. نمي بي
  كند. اعالم نمي

  خانم:

عظيمـي از جمعيـت   گـروه  ما در حال رفتن به طرف جمرات بوديم. البته در بين 
كه يك دفعه ديدم گروهي كه جلوتر از ما در حال حركت بودند، به عقـب برگشـتند   

در نتيجه ما بين اين دو گروه محبـوس  . آوردند و جمعيت پشت سرهم به ما فشار مي
چند نفر از افرادي كه در كنارم بودند از كمبود اكسيژن كشته شـدند مـن هـر     .شديم

 .سـتم، در واقـع قـدرت بلنـد شـدن را نداشـتم      توان مـي كردم بلند شوم ن چه سعي مي
داد، در يك لحظه بازوي كسـي را گـرفتم امـا بـاز افتـادم،       مي تشنگي به شدت آزارم

اين بار با كمـك دو نفـر موفـق     .بايستم دوباره سعي كردم تمام قدرتم را جمع كنم و
شدم بايستم و از نرده كنارم باال بروم، خانمي كمي آب به مـن داد و يـخ روي سـرم    

بودم، بعد از بهوش آمدن پرسـان پرسـان چـادر    هوش  بي گذاشت، حدود سه ساعت
هـا را هـم بـه     ها، زنـده  آوري بدن هموطنانم را پيدا كردم. شنيدم مأموران هنگام جمع

هـا را جـدا و بـه     كردند، به جاي اينكه ابتـدا زنـده   آوري مي راه كشته شدگان جمعهم
بيمارستان انتقال دهند، همه را با هم جمع كردند، يكي از هموطنـانم در حـين غسـل    

ريختند بهوش آمد و شروع به گفتن اهللا اكبر كرد. وقـوع   ميت كه روي بدنش آب مي
ب همه اينهـا خواسـت خداونـد اسـت و مـا      انگيز است. خو چنين اتفاقاتي بسيار غم

، ايـن اتفـاق   شـد  مـي ، اما اگر برنامه به درسـتي نظـم داده   هستيم مطيع اوامرش الًكام
اش علت وقـوع   امروز صبح امام جماعت مسجدالحرام در سخنراني .افتاد دردناك نمي

 همانـان ينظمي حجاج اعالم كرد و خيلي هم عصباني بود. مگـر مـا م   اين فاجعه را بي
 آنچـه داند؟ پس چـرا   نمي خداوند نيستيم و دولت سعودي خود را خدمتگذار زائران

آنها بـه وضـوح بـا     .گذارند مين بينيم غير اين است، آنها هيچ احترامي به زائران ما مي
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ورودي  هـاي  راهببينيد حتي همين حاال با بسـتن   .كنند ميهمانان خداوند بدرفتاري مي
طبقـه دوم   .كننـد  ت و آمد را براي زائران سـخت مـي  به مسجدالحرام چقدر مسير رف

مسجد كامالً خالي است، اما آنها با بستن درهاي ورودي اسباب زحمت زائران را بـه  
  دليل اين كارشان چيست؟ واقعاًآورند،  وجود مي

  آقا:

ياري از افـراد،  هاي آب را فعال كرده بودند، بسـ  اگر در خيابان محل حادثه، افشانه
ند. متأسفانه هيچ راه خروجي در محل حادثه وجـود  دش مرگ نميگي و دچار گرمازد

نداشت. من در بين مسير هيچ نيروي پليسي را نديدم كه مردم را راهنمـايي كنـد. مـا    
ولـي خـود ايـن نكتـه كـه پلـيس داد        .ديديم چه اتفاقي در جلوي ما افتاده است نمي
اصـالً بحـث تـوان     آنجـا د. در افـزو   مگرديد، بيشتر به استرس و گره كارزد كه بر مي

اي بـه صـورت اتفـاقي     جسمي و پير و جوان و زن و مرد ديگر نقشي نداشـت. عـده  
كه ديدم جواناني بـا   مثل خود من كه يك پيرمرد ضعيف هستم، در حالي .زنده ماندند

هاي تنومند، متأسفانه در بين جمعيت گير كرده بودند و تعداد زيادي از انها جـان   جثه
  ز دست دادند.خود را ا

  آقا:

من خودم به عنـوان روحـاني كـاروان، بـه همـراه تعـدادي از زائـران كـاروانم و         
گير افتاده بوديم. در اين حادثه يك پيـرزن از كـاروان مـن     چنين همسرم در حادثه هم

جان خود را از دست داد. اين حادثه مطمئناً ناشي از اشتباه انساني اسـت و بـه هـيچ    
دانسـتيم چـه اتفـاقي     آن را يك حادثه طبيعي دانسـت. مـا دقيقـاً نمـي     توان ميوجه ن

ايم كه يكـي از   اند و شنيده افتد، ولي معلوم بود كه نيروهاي امنيتي راه را سد كرده مي
  كرده است. عبور مي آنجاشاهزادگان از 
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  آقا:

د نيروهايي كه براي تأمين امنيت زائران در مسير جمرات از آنها استفاده شـده بـو  
بودند. جاي تعجب دارد كه حج، بـا حـداقل   اي  نيروهاي آماتور و به شدت غيرحرفه

كه سـال بـه سـال بهتـر برگـزار       آنجاي  به سال تجربه برگزاري از زمان پيامبر، 1400
 بـه خـاطر  و دچار حوادثي اين چنيني هسـتيم. ايـن حادثـه فقـط      شود ميشود، بدتر 

تكار عمل آنها در زمـان حادثـه رخ داد، چـرا    گي مسئولين برگزاري و عدم اب برنامه بي
جمعيت بيشتر بود، رغم اينكه  عليكه من پيش از اين هم سه بار به حج آمده بودم و 

براي هر كشوري ساعتي خاص براي عبور و مـرور معـين كـرده    اينكه  ولي به خاطر
. حتـي اگـر يـك زلزلـه هـم اتفـاق       شـد  ميبودند، رفت و آمد به صورت روان انجام 

گذاشـت، ضـمن ايـن كـه      افتاد در چنين فضاي كوچكي اين همه كشته برجا نمي مي
كه اينجـا اتفـاق افتـاد، ناشـي از يـك اشـتباه        آنچهاما  .زلزله يك حادثه طبيعي است

  انگيزتر است. انساني بود و اين بسيار بسيار غم

        كشورعراقكشورعراقكشورعراقكشورعراق

  فوق ليسانس: يآقا

كه  ا رفتار نامناسبي دارند، در حاليه ها و عراقي ها با حجاج به ويژه ايراني سعودي
زائران ايراني و عراقي بسيار با برنامه و منظم هستند. تلفات زياد اين چنـين در حـرم   

بسياري از تشنگي منا  بسيار عجيب و ناباورانه است. شنيدم درمنا  امن الهي و مكه و
  شهيد شدند و امدادرساني ضعيف و با تأخير بوده است.

هـا   ابزار عبوديت و مودت است، ولي افسوس كه سـعودي  حج فرصت عبادت و
فرصت زيباي عبادت در حج را به مـاتم و مصـيبت تبـديل كردنـد. حجـاج در ايـن       
فاجعه خيلي صدمه ديدند و عربستان در فاجعه منـا خـوب عمـل نكـرد. الجزايـري،      
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زيادي كشته شدند و اگر اجازه كمك به ديگران مثـل  هاي  پاكستاني، مصري و ايراني
  تلفات كمتر بود. دادند ميايران 

  آقا:

برنـامگي،   عوامل سعودي در موسم حج سال جاري بسـيار بـد عمـل كردنـد. بـي     
هاي امسال آنان بود. در حادثه سـقوط جرثقيـل و    عرضگي و ناهماهنگي از ويژگي بي

  د باعث باال رفتن عدد قربانيان شدند.برنامگي خو با بي ،در فاجعه هولناك منا
كشته داد كه بعضي از آنها مقامات برجسـته بودنـد. از    نيعراق در فاجعه منا چند

دهيم. دليل اين سـخن   ريزي جهت ربودن اين مقامات را هم مي اين رو احتمال برنامه
اين است كه مسؤول اطالعـات و امنيـت بغـداد مفقـود اسـت. از طرفـي همسـرش        

كه از دو روز قبل از فاجعه منا، ديگر تماس تلفنـي بـا خانـه نداشـته اسـت.       گويد مي
براي مثال اسماعيل حميد زائر، رئيس بخش مبـارزه بـا جـرائم بـزرگ در بغـداد كـه       

هاي تروريسم، قاچاق، پولشويي و باندهاي تبهكار را بر عهـده داشـته    مسئول پرونده
امـا هنـوز خبـري از تعـدادي      ،جسد وي سه روز پس از واقعه منا كشف شـد  ،است

  همكارانش كه همراه او بودند وجود ندارد.

        كشورمالزيكشورمالزيكشورمالزيكشورمالزي

  فوق ليسانس: يآقا

وطنان من كشته و تعدادي  در حادثه سقوط باالبر در مسجدالحرام هفت نفر از هم

سو و آشفتگي حركت حجـاج از   هم آسيب ديدند. ظاهراً عدم مديريت صحيح از يك

كفـايتي   سوي ديگر موجب بروز چنين حادثه تلخي شده است. عمـق فاجعـه بـه بـي    

  . اين مستندات بسيار اسفناك بود.گردد مي برمأموران سعودي 
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  خانم ليسانس:

، شـود  مـي ا يـ حادثه مسجدالحرام و منا يكي از بدترين حوادث جهان اسالم است. آ
هـا در آن كـامالً مشـهود     كفايتي سعودي ناميد، در حالي كه بياين فاجعه را قضا و قدر 

هـاي   است. دليل عمده اين حوادث مديريت نادرست و عـدم همـاهنگي بـين دسـتگاه    
مختلف سعودي است. اگر آنها براي حجاج ارزش قائل بودند و كـار در مسـجدالحرام   

دالحرام هفـت نفـر   حادثه مسـج  آمد. در كردند، آن حادثه ناگوار پيش نمي را متوقف مي
از حجاج مالزيايي كشته شدند، زيرا رئيس كاروان مـا اعـالم كـرده بـود كـه بـه علـت        

هتل را ترك نكنيد. در منا هم يك مالزيـايي كـه بـه طـور اتفـاقي در       ،طوفاني بودن هوا
مهلكه گير كرده بود كشته شد. آن طور كه من مطلع شدم، علت اصلي اين حادثه بسـته  

ت و برگشت حجاج به رمي جمرات به دليل عبـور شـاه عربسـتان از    بودن دو مسير رف
بسـيار متأسـف   ها  اين منطقه بوده است. از كشته شدن بسياري از حجاج، به ويژه ايراني

  آينده اين گونه حوادث تكرار نشود. هاي سالشدم و اميدوارم در 

  ليسانس: يآقا

مـا شـاهد حادثـه متفـاوتي      ها لياقت اداره چنين مكاني را ندارند. هر ساله سعودي
هـا   تعـداد كشـته   گويد ميكشته داشته ولي مشاهدات و تجربه من  700هستيم. گفتند 

  تجربه هستند. بيشتر است. مأمورين سعودي خشن و بي

  آقا:

گذشته نيـز   هاي سالها لياقت مديريت حرمين شريفين را ندارند. آنها در  سعودي
  اين را نشان داده بودند.

مي هم اكنون نبايـد سـاكت بنشـينند و بايـد بـا تشـكيل شـورايي        كشورهاي اسال
  ها خارج كنند. مشترك مديريت مراسم حج را بر عهده گرفته و از دست سعودي
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ولي تا به حال يك جرثقيـل   ،افتد هاي شديدتري در آمريكا اتفاق مي ساالنه طوفان
  باشد. يدر آنجا سقوط نكرده است. يعني سقوط جرثقيل در اينجا غيرطبيعي م

        كشوربنگالدش كشوربنگالدش كشوربنگالدش كشوربنگالدش 

  ليسانس: يآقا

هـيچ احترامـي بـراي     آنهاخدمات رساني عربستان به حجاج غيرقابل قبول است. 
  شوند. حجاج قائل نمي

  ليسانس: يآقا

. شـد  مـي انگاري صورت گرفته و بايد بهتر عمـل   در مورد منا بايد بگويم كه سهل
البتـه، مـديريت مناسـك بـه طـور       تعدادي از هموطنان من در اين واقعه جان باختند.

ام افراد زيادي از كشورهاي نيجريـه، پاكسـتان،    طور كه من شنيده كلي ضعيف بود. آن
اند و اين موضوع بايد بار ديگر تكرار نشود. عوامل آن شناسـايي   .. جان باخته.ايران و

  شوند. بيتعقو 

        كشورافغانستانكشورافغانستانكشورافغانستانكشورافغانستان

  ليسانس: يآقا

سبب بـروز فاجعـه منـا شـده اسـت. اصـالً       ها  سعوديكفايتي و سوء مديريت  بي
دانند مديريت در هر سطحي از آن چه معنـايي دارد و كـامالً بـا     حاكمان سعودي نمي

  افتد. گونه است كه چنين وقايع دردناكي اتفاق مي اند، اين واژه آن بيگانه

  ليسانس: يآقا

فاجعه و كشتار منا و حادثه سقوط جرثقيل در مكه نشان از نـاتواني عربسـتان در   
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  ها با تأخير، امدادرساني ضعيفي را انجام دادند. اداره حج دارد. سعودي
در كمـك كوتـاهي و يـا     ،ايراني يـا شـيعه اسـت    ،فهميدند مصدوم شنيدم اگر مي

  شدند.اي از تشنگي شهيد  كردند و حتي عده مي مشكل ايجاد

        كشورانگلستانكشورانگلستانكشورانگلستانكشورانگلستان

  فوق ليسانس: يآقا

در بروز حادثه منا گرچه اين واقعه بر اثر ازدحام و شلوغي بود ولـي قطعـاً سـوء    
  ها و تعلل آنها در ايجاد و تشديد اين ماجرا مؤثر بوده است. مديريت سعودي

  ليسانس: يآقا

ر هر چند براي منا و جمرات كارهاي خوبي انجام شـده امـا كـافي نيسـت. مقصـ     
حادثه منا دولت سعودي است و بايد مسـئوليت آن را بپـذيرد. مـأموران سـعودي در     

كننـد و ورود و خـروج بـه مسـجد      نمي مسجدالحرام نيز درست حجاج را راهنمايي
  سخت است.

  خانم ديپلم:

هـا در   اي كه در منا اتفاق افتاد نشانه عدم مسئوليت پذيري سعودي از جمله حادثه
ين است. متأسـفانه عربسـتان، آمريكـا و اسـرائيل را بـه عنـوان       مراقبت كردن از زائر

داند در حالي كه كشوري مسـلمان اسـت و مسـئوليت اداره حـرمين      دوست خود مي
  شريفين را دارد.

المللي حرمين شـريفين توسـط    حل حادثه و فاجعه منا اداره بين رسد راه به نظر مي
بين خـود   ييجزهاي  اختالفايد رسد مسلمانان ب كشورهاي مسلمان است. به نظر مي

  ها و نزديك شدن مذاهب مختلف شوند. را فراموش كنند تا بتوانند باعث تقريب دل
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        كشورتونسكشورتونسكشورتونسكشورتونس

  خانم دكتر:

چادر ما در منا نزديك اين فاجعه بود و مردم از گرما و تشـنگي طاقـت نداشـتند.    
تـر   ا تنـگ كردنـد و راه ر  اي از طرف مقابـل حركـت مـي    راه بسيار باريك بود و عده

دانيم چـرا   هاي ما پناه آوردند، ولي گرما خيلي زياد بود. نمي ها به خيمه كردند. بعضي
  راه را بسته بودند، مردم به يك راه باقي مانده هجوم آوردند.  

  دكتر: يآقا

هـا متكبـر، خشـن و     رفتار با حجاج بايد متين و نرم و متواضعانه باشـد. سـعودي  
طلبكارانـه، بـد و نامناسـب بـا     هـا   شوند. سـعودي  ذيت ميبدرفتارند و زائران بسيار ا

كنند، در حالي كه حج مال همه مسلمين است. اوج بدررفتاري بـا   حجاج برخورد مي
  بود.منا  حجاج در فاجعه

  فوق ليسانس: يآقا

من و خانمم در هنگام وقوع حادثه منا در خيمه خود بوديم. خيمه كـاروان مـا در   
آمد بيـرون  وجود  به اي كه در هنگام حادثه ما به سبب ضجهنزديكي محل حادثه بود. 

ان بـه  مـ يچادرهابـودن   ل نزديكيدلها به  رفتيم و شاهد عيني ماجرا بوديم. ما تونسي
هـاي خـود   چادرعمـل رمـي جمـره عقبـي را انجـام داده و بـه        ،صبح زود ،جمرات

مل حال مـا  بازگشتيم و پس از بازگشت ما اين حادثه به وقوع پيوست. لطف خدا شا
ما بسيار اندك بـود. كوتـاهي در عـدم رسـيدگي صـحيح بـه        يها  شد كه تعداد كشته

مجروحين حادثه بسيار زياد بود. شـغل خـانم مـن پرسـتاري اسـت و بـا توجـه بـه         
اش كارهاي ناشيانه صورت گرفته از سوي مـأمورين سـعودي بـراي وي قابـل      حرفه

انـد در صـورتي    ن زير ديگران تلف شـده ها به دليل ماند تحمل نبود. بسياري از كشته
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و از زيـر اجسـاد و مجـروحين خـارج      شـد  مـي تر به آنها امدادرسـاني   كه اگر سريع
ند امكان نجات آنها بسيار زياد بود. اگر نيروهاي امدادي به موقـع بـه وظـايف    شد مي

 هـا دروغ  افتـاد. عربسـتاني   كردند مسلماً فاجعه به اين بزرگي اتفاق نمي خود عمل مي
؛ كارواني از آن منطقه عبور نكرده است. من خـودم قطعـه فيلمـي از عبـور     گويند مي

ام كـه متأسـفانه هـم     هاي محل تردد حجـاج گرفتـه   كاروان سلطنتي از يكي از خيابان
  فرستم. اكنون همراه من نيست. آن را بعداً برايت مي

ايتي حكـام  كفـ  ها بايد مسئوليت اين واقعـه اسـف بـار را بپذيرنـد. بـي      عربستاني
كـه بـا تـأخير بـه      هـايي سعودي در عدم كنترل اوضاع بحراني كامالً مشهود بود. نيرو

محل حادثه رسيدند اصالً با اصول اوليه امدادگري آشنا نبودند و تنها كار آنهـا نعـش   
ها  انتقال سريع به اورژانس و بيمارستان در كنار كشتهجاي  به كشي بود. مجروحين را

  .دادند ميدر زير تابش حرارت آفتاب قرار بر روي برانكارد 
 هـاي  سـال همه كشورهاي اسالمي بايد در جلوگيري از تكرار چنين حـوادثي در  

آينده همت كنند. كامالً واضح است كه آل سعود با سيطره بر منـابع درآمـد ناشـي از    
ها حاجي از كشورهاي مختلف حاضر نيستند كه در اين درآمد كسـي را   آمدن ميليون

آمدن افرادي از كشورهاي ديگر براي كنترل امور حـج را بـه    آنهاشريك خود بدانند. 
كنند، در صورتي كه حج يـك مسـئله داخلـي     عنوان دخالت در كشور خود عنوان مي

سعودي و مختص به اين كشور نيست. همه كشورهاي اسـالمي خواسـتار برگـزاري    
  حجي آرام و بدون تلفات هستند.

دانـم درك كننـد،    ها بايد اين موضوع را درك كنند هر چند كه بعيـد مـي   سعودي
كرده است. بايـد بعـد    آنها را از ديدن حقيقت كور ياه هاي باد آورده چشم زيرا پول

حركتي از سوي حجاج تمام كشورها بر عليه آل سعود انجام شود، تـا   ،از موسم حج
ايـن مسـئله    گويـد  مـي شايد بتوان آنها را مجبور به پذيرش اين حقيقت كرد. خـانمم  

المللي قابل پيگيري اسـت. در رابطـه    در مجامع بين ،كوتاهي در ارائه خدمات پزشكي
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ريزي جهـت   بايد برنامه ،ي مختلف جهت كنترل حجاج و مراسمبا مشاركت كشورها
  آينده صورت بگيرد. هاي سالحج 

  فوق ليسانس: يآقا

به ماتم و مصـيبت تبـديل شـد.    منا  فرصت زيباي عبادت در حج در روز عيد و در
خداوند به ايران كه تلفات زيادي در ايـن حادثـه داده صـبر عنايـت كنـد. عربسـتان در       

تلفـات كمتـر بـود.     دادنـد  مـي عمل نكرد. اگر اجازه كمك به ديگران  فاجعه منا خوب
  .رفتند ميها راه  ها و زنده ام روي جنازه اند و شنيده عاطفه ها عموماً خشن و بي سعودي

  فوق ليسانس: يآقا

ست فرصت وحدت و مـودت امـت اسـالمي باشـد و هسـت      توان ميگر چه حج 
را تلـخ كـرد و حجـاج در منـا تلفـات زيـادي        هـا  اهللا، ولي فاجعه مكه و منا كام انشاء

داشتند. ضعف ميزبان و عدم كمك گرفتن از ديگران بر عمق فاجعه افـزود، گـر چـه    
  تقدير الهي را هم نبايد ناديده گرفت.

  ليسانس: يآقا

ها تند، خشـن   سازد. سعودي رفتار عوامل سعودي با ادعاي خدمت به حجاج نمي
، جلوگيري از كمك و امدادرسـاني  نند. در فاجعه مناك مي و طلبكارانه با حجاج رفتار

ديگر كشورها، عمق فاجعه را افزايش داد. اگر به ايران و ديگر كشورها اجـازه امـداد   
  كرد. مي ، تلفات خيلي كاهش پيدادادند ميرساني 

  خانم ديپلم:

ها متنفرم. خدمات و رسيدگي آنها صـفر اسـت. مـريض شـدم رفـتم       از عربستاني
در  هـايي  رحمي با من برخورد كردند. بعيد نيسـت چنـين آدم   با نهايت بي ،بيمارستان
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منـا متـأثر هسـتم. مـا       ي داشته باشند. بـه شـدت از فاجعـه   منا با حجاج، چنين رفتار
ها را بسته بودنـد. مـأموران داخـل مسـجدالحرام      راه ،يم به علت ميهمانان پادشاهديشن

ه چنـين جـاي مقدسـي دسـت چنـين      حيف اسـت كـ   واقعاًبدترين اخالق را دارند. 
  افرادي بيافتد.

  خانم:

قربانگـاه شـده بـود. مـن در تمـام       واقعاًفاجعه بود. عيد قربان  واقعاًحادثه در منا 
كـرد   ها و تلويزيون نديده بودم. تا چشـم كـار مـي    عمرم اين همه كشته حتي در فيلم

ديدم كه اجسـاد   ماجسادي بود كه در كنار هم چيده بودند و بعد از آن به چشم خود
  را مانند گوشت قرباني با دستگاه برميداشتند و ميرختند پشت تريلي.

وحشتناك بود. گويا اينها بشر نبودند و يك مشتي الشه حيوان بودند. بـدتر   واقعاً
هـا از   انداختنـد. اگـر ايـن كشـته     كردند و در ماشـين مـي   از اين گويا آشغال جمع مي

كـه اعـالم    آنچـه كردند؟ آمار قربانيان خيلي بيشـتر از   اين كار را ميآيا خودشان بود 
آمد و بعد از آن بوي تعفـن و   تا صبح صداي آنها مي ،كردند هست، خيلي زياد بودند
كرد. چرا در يك كشور اسالمي كه اين همـه جبـروت    خون مردگان همه را اذيت مي

هـم جـدا نكردنـد؟     و ادعا دارد بايد چنين اتفاقاتي بيفتد، چـرا از اول كشـورها را از  
طور نيست كه نيروهايشان كمك نكردند، اين انصاف نيسـت كـه ايـن را بگـوييم      آن

هـاي بـزرگ    كردنـد و بسـته   مي چون من با چشمان خود ديدم كه چگونه همه كمك
ولي فاجعه خيلي بزرگ بـود آنهـا هـر چـه      دادند ميآوردند و به مصدومان  آب را مي

سـتند كمـك كننـد.    توان مـي هـا را ن  يد و خيلـي رسـ  كردند به جايي نمـي  هم كمك مي
هاي آنها ناشي هستند. ما شب كـه از مزدلفـه بيـرون     متأسفانه حتي رانندگان اتوبوس

چرخاند، چـرا   ها مي آمديم تا هشت صبح راننده راه را گم كرده بود و ما را در خيابان
  قبول كنند. طوري باشد. اگر امكانات آنها كم است الاقل كمتر حجاج وضع بايد اين
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    :خانم

حادثه منا در جلوي چادرهاي ما رخ داد. ابتدا براي ورود به چادرهايمان مـا را از  
كردند و ما مشكل داشتيم اما راه ديگري نبود. پلـيس اجـازه    همين خيابان هدايت مي

گفتنـد بـه شـما مربـوط نيسـت.       كرديم مي داد كمكي بكنيم و هر چه التماس مي نمي
گونه امـدادي تـا    ميريد. هيچ ان ميتترسانند كه خود آيند. ما را مي مينيروهاي امدادي 

ها ارائه نشد. پيكرها زنده و مرده تا ساعت دو و نيم شـب روي زمـين بـود و     ساعت
ريختنـد. ابتـدا از فريـاد و     داشتند و به درون كانتينر مي بعد از آن هم با ليفتراك بر مي

 شـد  مـي كم صداها خاموش  بعد از اين كه كماستغاثه آسيب ديدگان آرامش نداشتيم. 
سـتيم در چـادر   توان مـي ستيم بكنيم. آخر شب هم از بوي تعفـن ن توان ميو ما كاري ن

كرديم تا برويم و يكي دو نفر را بياوريم و بعد كه متوجـه   بمانيم. پليس را سرگرم مي
يم تـا  گذشت ادامـه بـدهيم. مـردان را خبـر كـرد      بست و نمي دوباره در را مي شد مي

رسـيد. از البـالي    ها را كج كنند و به مجروحان كمك كنيم، ولـي زورشـان نمـي    نرده
گذاشتند و دست آخر هم در را رويمان قفل كردنـد.   پاشيديم ولي نمي چادرها آب مي

هـا را   م بخوابم و مدام صـداي فريـاد كمـك خـواهي آسـيب ديـده      توان ميمن اصالً ن
ها انسان نيستند. صد رحمـت بـه    م. سعوديشنوم و تصاويرش را جلوي چشم دار مي

  يهود. مثل سگ با حجاج رفتار كردند.

        ههههييييكشورسوركشورسوركشورسوركشورسور

  ليسانس: يآقا

تأسـف بـار و    واقعاًاهللا الحرام در سرزمين منا  شهادت تعداد زيادي از حجاج بيت
است، عدم هماهنگي و بي نظمي از طرف ماموران سعودي و فشار زيـاد   كننده نگران

گويم، چرا كـه   مي جمعيت موجب رخ دادن اين حادثه گرديد، من هم به شما تسليت



 145        فصل چهارم: گزارش شاهدان عيني از فاجعه منا

 

به شـهادت رسـيدند و تصـور مـن      واقعاًاز مردم ايران بودند و آنان  تعدادي از شهدا
تهيه و طي برنامه دقيـق در  اين است كه تمام كشورهاي اسالمي پيشنهادهاي خود را 

  ريزان سال آينده در منا قرار دهند. اختيار برنامه

  ليسانس: يآقا

ها خوب نتوانستند عمل كنند و قادر به مديريت بحـران نبودنـد و حجـم     سعودي
  تدبيري بود. زيادي از تلفات ناشي از بي

        كشورسوماليكشورسوماليكشورسوماليكشورسومالي

  فوق ليسانس: يآقا

ه جمرات را بسته بودنـد، لـذا ايـن فاجعـه     منتهي ب هاي راهها تمام  در منا سعودي
ند كنترل اوضاع را در دست بگيرند، لذا اين افراد كشـته  توان ميها ن پيش آمد. سعودي

بودنـد،  آمده بود و راه را بسته جمرات ها براي رمي  يكي از شاهزاده گويند مي شدند.
  شد.ها  مردم تجمع كردند و گرماي شديد سبب مردن حاجي

آنهـا نـزد مسـلمانان و     انموقعيتشـ پنهان كردن حقـايق،  ، با خواهند ميها  يسعود
  افكار عمومي جهان دچار تزلزل نشود.

        كشورنيجركشورنيجركشورنيجركشورنيجر

  دكتر: يآقا

كنم منا يك اتفاق بود، ولـي بـه عنـوان يـك شخصـي كـه موضـوعات         من فكر مي
ايـن   جلوي ،ريزي ستند با برنامهتوان ميها  كند بايد بگويم سعودي ديپلماتيك را درك مي

دانند كه عربستان فاقد نيروهاي تخصصـي اسـت و ايـن يـك      حادثه را بگيرند. همه مي
گذشـته كارهـاي زيـادي     هـاي  سـال ضعف است. گر چه بايد اذعان كنم كه به نسـبت  
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و ايـن مـورد    شـود  مـي ت و ساالنه به تعداد حجاج اضافه سصورت گرفته ولي كافي ني
انـد ولـي    مفقود و يا جان باختـه  اي تعدادي نيجريهطلبد.  فراوان را ميريزي و كار  برنامه

  اند. رقم دقيقي در حال حاضر از آن ندارم. اما تعداد زيادي از نيجريه جان باخته

  خانم ليسانس:

من اهل نيجر و ساكن بلژيك هستم، كاروان ما دو ساعت قبل از وقوع حادثه منـا  
اي بـراي امـت    كننـده  اتفـاق ناراحـت   واقعـاً رمي را انجام داد و به چادرها بازگشت. 

اسالم است، من از شنيدن اين خبر شوكه شدم، جاي بسي تأسف است كه به خـاطر  
عبور چند نفر راه را بر جمعيتي عظيم ببندند و موجبات وقوع اين حادثه غـم بـار را   

پذيرد، حتـي   اين فاجعه را نمي مسئوليت هيچ كسفراهم كنند. در حال حاضر هم كه 
كننـد، متأسـفانه فقـط بـه دنبـال       گو نمـي و هايشان در اين باره بحث و گفت نهدر رسا

  يافتن مجرمان غيرسعودي هستند.

  خانم ليسانس:

امسال سوء مديريت عربستان كامالً مشهود است. بسـتن راه حجـاج و هـدايت همـه     
اي ها آمده اين كـار بـر   باشد. در رسانه آنان به راهي كوچك باعث حادثه وحشتناك منا مي

. بسـته شـدن   تعبور شاه بوده است. عربستان مسئول كشته شدن حجاج در حرم و مناس
عامل ايجاد فاجعـه شـده و آمـاده     ،ها و گرمي هوا و يكي شدن مسير رفت و برگشت راه

نبودن نيروهاي كمك رسان عربستان باعث تشديد حادثه شده اسـت. كشـته شـدگان بـه     
  اند. ز نيجر كشته و زخمي و مفقود شدهاند. تعداد زيادي ا مقام شهادت رسيده
گوي خانواده اين افراد باشد. حج بايـد محـل آرامـش بـراي عبـادت       كسي بايد پاسخ

نگـران   هـا  امش حجاج را سلب كـرد. خـانواده  باشد، امسال حوادث مكه و منا امنيت و آر
  مسلمانان بايد نسبت به اداره صحيح حج و عمره حساس باشند. هستند.بستگانشان 
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  خانم ديپلم:

اتفاق تأسفباري بود، مسلمانان كه شب را در مشعر گذرانده بودنـد   واقعاًواقعه منا 
بسـته مواجـه شـدند،     هـاي  راهبعد از سپري كردن مسافت زياد به منـا رسـيدند و بـا    

منتهي به محل جمرات را به جز يك خيابان كم عرض  هاي راهمأموران سعودي تمام 
  پادشاه سعودي قصد داشت به رمي جمرات برود.اينكه  بسته بودند، براي

با هم برابر نيسـتند؟ مگـر    ها انسانمگر در دين اسالم و بر اساس آيات قرآن همه 
بين شـاه   اينجاترين نيست؟ پس چرا در  برترين و عزيزترين فرد نزد خداوند با تقوي

  قدر تفاوت وجود دارد؟ و مردم عادي اين
ر كند اين همه انسـان كشـته شـدند. دليـل ديگـر      براي اين كه شاه از مسيري عبو

دوطرفه شدن مسير كم عرض و در نتيجه ازدياد جمعيـت در محـل    ،وقوع اين حادثه
وقوع حادثه بود. تحمل اين واقعه به قدري براي ما سنگين بود كه بعضـي از جوانـان   

هـا در كمـك رسـاني بـه حجـاج       آييم. سعودي ما ديگر به حج نمي گويند مينيجري 
سيار كند عمل كردند و اين مسئله براي آبروي عربستان خيلي بد است. دوستان مـن  ب

 رساني نيروهـاي سـعودي بـين مصـدومين تفـاوت      تعريف كردند كه در هنگام كمك
اما اگر سـياه پوسـت بـود     ،كردند گذاشتند. اگر مصدوم عرب بود سريع منتقل مي مي

و تعـداد  جـان باختنـد   نفـر   100هاي من حـدود   تا جان دهد. از هموطن شد ميرها 
  زيادي ناپديد شدند، من آمار دقيقي ندارم.

        ييييكشورمالكشورمالكشورمالكشورمال

  دكتر: يآقا

 ،باعث اين اتفاق ناگوار گرديـد. اگـر از قبـل   در قضيه منا قطعاً سوء مديريت و غفلت 
گر بعد از اتفـاق هـم همـه چيـز     افتاد. البته ا ، شايد اين اتفاق نميشد ميها انجام  بيني پيش
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رفت. كشورهاي غربي ممكن اسـت بـه مـا ايـراد      ها باال نمي قدر آمار قرباني اين ،آماده بود
  كنيم و آنها چقدر منظم هستند.   بگيرند كه ما مسلمانان چقدر بدون برنامه عمل مي

م ا وطنانم را از دسـت داده  حكومت عربستان بايد جوابگو باشد. من تعدادي از هم
  و اين خيلي تلخ است.

  فوق ليسانس: يآقا

گونه مثل حيـوان روي هـم ريختـه     از واقعه منا عميقاً متأثر هستم. چرا بايد مسلمانان اين
  مديريت و عدم آمادگي براي اين مراسم كامالً مشخص بود. نظمي، سوء و كشته شوند. بي

  ليسانس: يآقا

بـود. از كشـور مـالي تـا ايـن       گناه بيدر منا گذشت جنايت و قتل عام مردم  آنچه
نفر ناپديد اعالم شده است. علـت ايـن حادثـه بـه كنـار،       15ساعت يك نفر كشته و 

  تفاوتي مسئولين سعودي نسبت به جان حجاج و مسلمانان خيلي دردآور است.   بي
ها را بايـد در رفـاه بـيش از حـد آنهـا و       توجهي سعودي خيالي و بي عامل اين بي

شان دانست. من و دوستم هر دو در وسط واقعـه گيـر افتـاده بـوديم. از     غرور و تكبر
يم. نهايتـاً خودمـان را بـه روي بـام چادرهـا      شـد  مـي تشنگي و گرما داشـتيم هـالك   

هاي الجزائـري انـداختيم. برخـورد حجـاج      و از آنجا به داخل يكي از كمپرسانديم 
  ري نيز با مسلمانان بحران زده خوب نبود.يالجزا

        زانيا زانيا زانيا زانيا كشورتانكشورتانكشورتانكشورتان

  خانم ليسانس:

من در روز واقعه منا در حال بازگشت از رمي بودم، زيرا ما سـاعت هفـت بـراي    
رمي به جمرات رفتيم. واقعه بسيار دردناكي بود و خواست خدا بـود كـه ايـن اتفـاق     
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احتماالً جنبه سياسي داشـته اسـت. از كشـور     .بيفتد. حوادثي كه در مكه و منا رخ داد
اند. وليعهـد عربسـتان بـا قطـار بـراي رمـي        نفر مفقود شده 24 كشته و 14من حدود 

جمرات آمده نه با ماشين. لذا لزومي براي بستن خيابـان نبـوده اسـت. فيلمـي كـه از      
از  تـوان  مـي شاهزاده در رمي از داخل ماشين گرفته شده خيلي عجيب است. چگونه 

دارنـد. مـا    آميـزي بـا حجـاج    داخل ماشين سنگ زد؟ عمال سعودي رفتار خشـنونت 
  ها بايد اقدام كنند. يم بكنيم، بلكه دولتتوان ميحاجيان كاري ن

  خانم:

بايد كشورهاي اسالمي دولت عربستان را براي اين جنايت بايكوت كنند. شنيدم سعودي 
جديد سعودي است تا حواس مـردم را   يمشكالت منا را گردن ايران انداخته است. اين باز

  داشتند مثل تكه سيمان. قدر زياد بود كه با بيل بر مي ها در منا آن پرت كند. جنازه

        كشورتوگوكشورتوگوكشورتوگوكشورتوگو

  فوق ديپلم: يآقا

فاجعه منا ما تاكنون از هرگونه خبر و يا تصـوير و فـيلم واقعـي بـي بهـره       درباره
ايـم. مـديريت ميـداني     اكتفا نمودهايم و به همان شايعات كلي و اخبار غير دقيق  بوده

ها كه در گوشـي   عوامل سعودي مناسب نبوده است. پس از ديدن اين تصاوير و فيلم
م. عجيـب كـه در مسـيري انـدك بـا      بر مي است به عمق فاجعه بيشتر پيهمه همراه 

  شوند. تدبيري جماعت زيادي از حجاج كشته مي بي

  آقا:

االسف اين كشـور بـه طـور     يه هستند. معبيشتر كشته شدگان حادثه منا اهل نيجر
هـا در   . عدم توانايي سعودياست  لعمل مؤثري از خود نشان ندادها عكس  رسمي هيچ

  اند. مديريت بحران مشهود است. حجاج جنوب شرق كمترين آسيب را داشته
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        كشورسنگالكشورسنگالكشورسنگالكشورسنگال

  فوق ليسانس: يآقا  

را از دسـت   خـود  خيلي از مصدومين منا مطمئناً به خاطر عدم رسيدگي سـريع جـان  
اآلن  ، شـايد دادنـد  ميكه اگر در همان ساعات يك بطري آب دست كسي  دادند، در حالي

قدر شجاعت داشته باشـد كـه    كنم كه به جز ايران، كشور ديگري اين زنده بودند. فكر نمي
ها بـراي   بخواهد حق جان باختگان اين حادثه را از دولت عربستان بازخواست كند. غربي

كنند، حـاال اينجـا ببينيـد بـراي      گربه، ده تا آمبوالنس در محل حادثه حاضر مينجات يك 
  جان اين همه مسلمان معصوم چقدر تجهيزات به ميدان آوردند؟!

  آقا:

قـدر   هاي مـا ايـن   سعود است. متأسفانه دولت كفايتي آل حادثه منا فقط ناشي از بي
لبه كنند، چرا كه بيشتر آنهـا  عرضه ندارند كه حق خود زائران خود را از عربستان مطا

كه تعداد قابل توجهي از زائران كشور مـن   آنجاشوند. از  از سوي عربستان تطميع مي
كـه دولـت    آيند، خود اين امر هم عاملي است بـراي آن  با بخش خصوصي به حج مي

هاي اطراف، درهاي ورودي خـود   چادرگيري اين قضيه را جدي نگيرد. اگر  خيلي پي
  گشودند، مطمئناً تلفات بسيار بسيار كمتر از اين بود. ائران ميرا به روي ز

        ر كشورهار كشورهار كشورهار كشورهاييييساساساسا

  ليسانس از فلسطين: يآقا

ريـزي و   دولت سعودي در زمينه منا كوتاهي كرده و الزم است براي آينده، برنامـه 
نيروهاي موجود در صحنه منا نيروهاي آمـوزش ديـده    .بيني كند آموزش الزم را پيش

  بيني كنند. امروز بايد براي سال آينده پيش افتاد، ن فاجعه اتفاق نمينبودند وگرنه اي
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  ليسانس از ازبكستان: يآقا

حادثه منا باعث سرافكندگي همه ماست. آل سـعود مسـئول حفـظ جـان حجـاج      
مانـدگي شـديد عربسـتان     نشان از عقب ،است. در يك راهپيمايي ساده اين قدر كشته

ها و كشـورهاي   مايه شرمندگي است. خانواده واقعاًدارد. كثيفي مشعر و عرفات و منا 
  كشته شدگان بايد از عربستان مطالبه ديه كنند.

  از امارات: يآقا

  ها در منا شايسته يك كشور مسلمان نيست. رفتار سعودي

  ليسانس از ايتاليا: يآقا

. شـود  مـي ادب و احمقي هستند. عقل در سر آنهـا پيـدا ن   ي بيها انسانها  سعودي
  ت عربستان در ماجراي منا محرز است.مسئولي

  ليسانس از بوسني: يآقا

حـاجي كشـته    5000تدبيري حكومت عربستان در حدود  در مورد كشتار منا با بي
را  735خبرش به بيـرون درز نكنـد و بـه دروغ     خواهد ميشده و حكومت عربستان 

 5000كـه در حـدود    شود ميرو آمار كم  اعالم كرده و بر اثر فشار و التيماتم ايران كم
  حاجي از كشورهاي مختلف كشته شده است.

  فوق ديپلم از چاد: يآقا

مردند حضور داشتم و بـا چشـم خـود     در منا من همان روز در بين افرادي كه مي
ها را بسته بودند ما از يك خيابـاني كـه بـاز بـود وارد شـديم       راه ،ديدماين فاجعه را 

آمدنـد و   راه بسته شد و از جلو بـه عقـب مـي   آمديم يك مرتبه  طور كه جلو مي همين
خواستند به جمرات برسند. مـدتي گذشـت هـوا     مي دادند مي فشارمردم هم از عقب 

حـال شـده بودنـد و همـه بـه دنبـال        گرم بود و آب هم نبود از شدت گرما مردم بي
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من با چشم خود ديدم كه حدود يك متر انسان روي هـم  اينكه  تا .نجات خود بودند
هـا بـاال رفتـه     . بعضـي از نـرده  دادند ميافتاده بودند بعضي مرده بودند و بعضي جان 

هـاي   بـود و نـه كمـك    آنجـا ريختند. اما نـه شـرطه    بودند. آب از آن باال به پايين مي
وانسـتم خـودم را   گرفتار شده بودم. من فقط ت آنجاامدادي. من فقط چهار ساعت در 
اي كه آمده بـود سـنگ بزنـد.     ها هستند و شاهزاده نجات بدهم. مقصر اصلي سعودي

  اند. نفر از ما مرده 100چون همه درها را بسته بودند. حدود 

  ليسانس از روسيه: يآقا

كنند در حالي كه حـج مـال    ها طلبكارانه و نامناسب با حجاج برخورد مي سعودي
منا و كشته و زخمي و مفقود شدن هـزاران نفـر ايرانـي و     همه مسلمين است. فاجعه

هـا بـد عمـل كردنـد.      اي و پاكستاني بسيار جانسوز و دلخراش بود و سعودي نيجريه
  تدبيري بود. آنها قادر به مديريت بحران نبودند و حجم زيادي از تلفات ناشي از بي

  دكتر از عمان: يآقا

برنامگي و ضـعف بـود و دشـمنان     ي و بيدر حج اتفاق افتاد حاكي از ناتوان آنچه
اسالم را خوشحال كرد. اسرائيل از كشته شدن چند هزار حاجي در منا كه از بهتـرين  
مسلمانان هستند خوشحالند و با اين اتفاق به ادعـاي اسـالم هراسـي و خشـونت در     

ها زنده و مرده حجاج را مثـل اشـياء بـا     ام، سعودي جوامع اسالمي دامن زدند. شنيده
انداختند و برخي زنده زيردست و پا مردند و حتـي آب هـم    هم به حاشيه خيابان مي

به آنان نرساندند. حج فرصت عبادت و ابراز عبوديت و محـور مـودت اسـت، ولـي     
ها فرصت زيباي عبادت در حج را به ماتم و مصيبت تبـديل كردنـد    متأسفانه سعودي

ان در فاجعـه منـا خـوب عمـل     و حجاج در فاجعه منا خيلي صدمه ديدنـد و عربسـت  
  كنند و رفتار خشن و بدي با حجاج دارند. ها حق ميزباني را ادا نمي نكرد. سعودي
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  خانم ديپلم از كامرون:

اين اتفاق تنها به دليل عدم برقراري نظم از طرف مسئولين سـعودي رخ داد، مـن   
همـين دليـل   خواستند به رمي جمرات بروند، به  هاي سعودي مي ام كه شاهزاده شنيده

سط پليس بسته شده بود و اين همه جمعيـت بـه طـرف    تومنتهي به جمرات  هاي راه
آبي و تشنگي  يك مسير كم عرض هدايت شدند، گرماي نزديك به پنجاه درجه و كم

حـج امسـال عجيـب بـود، ابتـدا حادثـه        واقعـاً مفرط سبب وقـوع ايـن اتفـاق شـد.     
  مسجدالحرام و سپس فاجعه منا.

  م از كنيا:فوق ديپل يآقا

  كردند. مسئولين سعودي در عملكردشان در فاجعه منا قاصرند و بايد بهتر عمل مي

  فوق ليسانس از لبنان: يآقا

بلدالحرام و حرم امن الهي است و حـج فرصـت   منا  حجه ماه حرام و مكه وال ذي
عبوديت در امن و امان است، ولي امسال حوادث زياد در حج آسـايش را از حجـاج   

  گرفت و جمع زيادي از حجاج از دست رفتند.  
اي در حال عبور بود و راه را بستند و موجبات گرفتاري  شنيدم كه در منا شاهزاده

ن راه، حجاج يكبـاره غـافلگير تـراكم جمعيـت     حجاج را فراهم كردند و با بسته شد
  شدند و راه پس و پيش نداشتند.  

هاي ورودي به چادرهـاي دو طـرف خيابـان     باز كردن راه و باز كردن در :راهكار
حادثه و دعوت به آرامش و كمك گرفتن از كشـورهاي مـنظم و متخصـص در حـج     

  بسيار كم تلفات بود. آمد يا يا حادثه پيش نمي شد ميمثل ايران بود. اگر چنين 
يـا در جـاي    ،افتـاد  جوري اتفاق نمي تقدير الهي بود وگرنه اين شود ميگفته اينكه 

كنـد و   مسئوليت ميزبان در حفظ امنيـت حجـاج را منتفـي نمـي     ،افتاد ديگر اتفاق مي
  حل كنند.با هم مسلمانان بايد متحد شوند و مشكالت حج را 
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  ليسانس از ليبي: يآقا

اهللا  دانـم. كشـته شـدگان در منـا انشـاء      هاي ليبيايي در منا را نمـي  شدهتعداد كشته 
شهيدند. مديريت سعودي در حج ضعيف اسـت. مـديريت حـج توسـط كشـورهاي      

  اسالمي جزو پيشنهادهاي قذافي بود.

  ليسانس از ماالوي: يآقا

اينكـه   سبب وقوع چنين اتفاقي در منا شده است. با توجه به ها سوء مديريت سعودي
چند روز از اين حادثه گذشته است به مرور شناسايي و تشخيص هويـت جـان باختگـان    

تر و حتي غيرممكن خواهـد شـد، ايـن مسـئله سـبب خواهـد شـد عربسـتان بـا           سخت
ها را بدون شناسايي در همين جا دفن كنـد و از كنـار مسـئله بگـذرد. دو      تفاوتي جنازه بي

اند كه يكـي از ايـن افـراد     خود را از دست دادهام در اين حادثه جان  نفر از دوستان هندي
  وقوع چنين حوادثي دردناك و خسارت بار است. واقعاًيك پزشك بود. 

  فوق ليسانس از هند: ياآق

ها طلبكارانه و بد و نامناسـب و   ها دريافتم كه: سعودي من در ارتباطاتم با سعودي
 همه مسلمين اسـت و در  كنند، در حالي كه حج مال غيركريمانه با حجاج برخورد مي

را ايجـاد  منـا   هـا را بسـتند و موجبـات فاجعـه     متكبرانه براي كاروان سـلطنتي راه منا 
كردند و من در اين فكرم كه پيغمبر با خشـونت و بـداخالقي اينهـا چگونـه بـا آنهـا       

  زندگي كرده است؟!  
 اي و مصـري  و كشته و زخمي و مفقود شدن حاجيان ايراني و نيجريـه منا  فاجعه

ها قادر به مـديريت   .. بسيار جانسوز و دلخراش بود و سعودي.و پاكستاني و هندي و
  تدبيري بود. بحران نبودند و حجم زيادي از تلفات ناشي از بي



 

  
  
  
  
  

  بندي گزارش شاهدان جمع

كـه نقـاط مشـترك     فاجعه منامختلف از  يبود از شاهدان كشورها يگزارشها  نيا
    اند از: عبارت يمحور به صورتآنها 
هـدايت   204ه همه حجـاج را بـه سـمت خيابـان     ياز ساعات اولپليس سعودي  .1

  .كرد مي
 223 يفرعـ  روي روبـه  204 ابـان يدر خ، عربسـتان  پلـيس از يك ديواره انساني   .2

 ،اء، ارجعـوا ور اءارجعـوا ور : «ندديكشـ  دست به دسـت هـم داده و فريـاد مـي    
 د عقب.يبرگرد. »اءارجعوا ور

از مـا   يگفـت كـار   مـي  و مرتـب  كرد نمي يتيچ احساس مسوليه يس سعوديپل .3
 .ستيساخته ن

ـ  204ر يمس يكوپتر باالين هليچند .4 از طـرف   يهرگـز كمكـ   يدر حركت بود ول
حجـاج،   يروهـا   وپتركـ  ين هلـ يهم د. اگريفاجعه نرس ر بايآنان به حجاج درگ

 بردند.   مي در  هجان سالم ب ياديدند عده زيپاش مي آب

در داخـل همـان    يمتـر  50در فاصـله حـدود    ،امداد و نجات يروهايستگاه نيا .5
 نبود.   ياما از كمك آنها خبر ،بودابان يخ

 باعـث  مصدومين،از روي سر و گردن ر حجاج يس و سايپل به ويژه ،عبور افراد .6
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بعـد  اي  ر پا بودند شده كه عموماً لحظـه يز كه يافراد  شكسته شدن قفسه سينه 
   باختند. جان

رون آمده بود و مغر يلگد مال شدن چشمشان از حدقه بدليل  به بودند كه يافراد .7
 ديرس نمي اد آنانيچ كس به فريرون افتاده بود و هيب آنها

نوعاً از هم جـدا   ،گريكديكمك به دليل  بهو  كه زن و شوهر با هم بودند يافراد .8
 ند.  شد مي گر تلفيكديا در حضور يشده و 

ظهـر   ين نقش را در كشتار حجـاج داشـت در حـوال   يشتريابان كه بيخهاي  نرده .9
چسـبد،   يمـ آن هـا بـه    كباب كه گوشت خيمثل س بود، دا كردهيپ يبيحالت عج

 ده بودند.يها چسب به نرده مرده حجاج يها بدن

ـ يامنهـاي   اد و مراقبـت يزهاي  نيستم دوربيتوجه به سبا  .10 نظـر   بـه  عربسـتان،  يت
اتـاق   چراكـه . بـوده اسـت   ين عمـد يبـه مصـدوم  رسـاني   كمكرسد عدم  مي

را كـاهش دهـد و    تيـ سـت فشـار جمع  توان مـي ها  نيبا كنترل دورب يفرمانده
ـ به ا تيرا مسدود و از ورود جمع ابانيخ نيا يستند ابتداتوان ميها  يسعود  ني

 كنند. يريجلوگ ابانيخ

 يلمبـردار يچـادر آمدنـد و ف   يك بااليعرب با لباس ش دو نفر ،ن فاجعهيدر ح .11
 ،ميسـت يمـا مسـئول ن   كردنـد  مي اظهارولي كمك شد  يضااتق آنهااز  ؛كردند مي

   د)يكه هرگز نرس ياطالع( .است يكار ما اطالع رسان

روي هـم افتـاده    انسـان  ،حـدود يـك متـر   متر به ارتفاع  500در فاصله حدود  .12
گـويي همـه را بـا يـك     . دادن بودنـد جان در حال و بعضي  بودند بعضي مرده

 سالح كشتار جمعي زده باشند.  

را از خـود  خيلي از مصدومين منا مطمئناً به خاطر عدم رسيدگي سـريع جـان    .13
بـه آنهـا   يـك بطـري آب   اوليه، كه اگر در همان ساعات  دست دادند، در حالي

 زنده بودند.ن اآل ، شايددادند مي
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 انيـ در م ديو سف اهيعرب و عجم و س نيب زيآم ضيمتاسفانه هنوز هم نگاه تبع .14
پوسـتان   اهيوجـه بـه سـ    چيبه هـ  رايوجود دارد، زها  يسعود به ويژهمسلمانان 

پـا  ن يبـا پـوت   يسـعود  هـاي  سيپل .دادند مين راها  اجازه ورود به چادر يزخم
 ييهـا  يرانيا ي. حتاند ينها رافضيگفتند ا يو م گذاشتند مي انيرانياخرخره  يرو

 يكمكـ ها  يسعودتا ند زد مي يهوش يب خود را به رفتنه بودندها  چادر يكه باال
  .به آنها بكنند

ــدادگرها .15 ــعود يام ــازه ،يس ــا جن ــده يه ــرده و زن ــم  م ــار ه ــاب را كن در آفت
مردنـد. اگـر چـه     مي يز پس از مدت كوتاهينها  كه زنده اي گونه هب ،گذاشتند مي

امـا   نارنجي رنـگ بودنـد  هاي  دويست امدادگر از دفاع مدني با روپوشحدود 
 .كردند ميايستاده بودند و نگاه  فقط

سه با درصـد انـدك مصـدومان فاجعـه منـا      يجان باختگان در مقا يدرصد باال .16
ن انجـام  ينجـات مصـدوم   ياقـدام الزم بـرا   يسعود يروهايدهد كه ن مي نشان
  .اند ن جان خود را از دست دادهيو مصدوم اند نداده

و  دادنـد  مـي نرسـاني   كمـك اجازه  انيرانياز جمله اها  ر كشوريسابه امدادگران  .17
   .كردند ميرا بازداشت  يامداد يروهاين يحت

ك بامداد جمعـه بـود   يه شدند ساعت يكه ازصحنه حادثه تخل ين اجساديآخر .18
  هم انباشته شده بود. يگرم رو يابان در آن هوايدر آن خها  و اجساد ساعت

هاي پرازدحام  ها و زمان تري نسبت به اين مكان ريزي دقيق عربستان بايد برنامه .19
گونـه منجـر بـه از دسـت رفـتن و آسـيب ديـدن حجـاج          داشته باشد كه ايـن 

ـ  يكشورهاي مختلف نشود.با  يبـرا  يو كنفـرانس اسـالم   يالمللـ  نيد مجـامع ب
  .رنديبگ يميت حجاج تصميت و امنيريمد

حـج   مراسـم برگزاري  در ها سبب تفرقه بين مسلمانان هستند. سعودي وهابي  .20
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 بر عهده كشورهاي مسلمان بگذارد.آن را بايد ناتوان است و 

هـا   كـام منا  حج فرصت وحدت و مودت امت اسالمي است ولي فاجعه مكه و .21
 را تلخ كرد.  

هـا راه   هـا و زنـده   ها خيلي خشـن و بدرفتارنـد و در منـا روي جنـازه     سعودي .22
 اند، بـا فاجعـه   عاطفه ها بي و برخي زنده زيردست و پا مردند. سعودي رفتند مي
  و مكه، اسالم و مسلمين را زير سؤال بردند.منا 

را به حساب تقدير گذاشـت. مگـر خـدا     ها انسانگونه تلف شدن  اين توان مين .23
  بزند؟العياذ باهللا با مردم دشمني دارد كه چنين سرنوشتي را برايشان رقم 

سـت  توان مـي  ،شد ميدرستي مديريت  به، اگر اهم واقعه جرثقيل و هم واقعه من .24
 اتفاق نيفتد.

ست و انـداختن ايـن قضـيه بـر عهـده ديگـران       اعربستان در قضيه منا مقصر   .25
  ست.ااشتباه 

 حـرف بودنـد. ايـن    ها هجوم آورده و مسبب حادثه آفريقايي گويد ميعربستان  .26
  ها پيدا نكردند. تر از آفريقايي ديواري كوتاه ظاهراً خنددار است

ي اروپايي كمتر است. اگر اين اتفـاق در اروپـا   ها انسانارزش جان مسلمانان از  ايآ .27
پرداختنـد و   و تحليـل آن مـي   ها براي مدت زيادي به تجزيه داد تمام رسانه رخ مي

كشـاندند. در بعضـي كشـورها در صـورت وقـوع       مقصرين حادثه را به دادگاه مي
اي مـردم چنـد تـن از وزرا و مسـئولين مملكتـي را وادر بـه اسـتعفا         چنين حادثـه 

ر يچه معنا دارد هر كار خطايي كه از ما سـر بزنـد آن را بـه مشـيت وتقـد      كنند. مي
ست كه هر كس در اين سفر الهـي كشـته شـود شـهيد     الهي نسبت دهيم. درست ا

كوشش نكنـيم تـا    ها انساناست ولي اين به آن معني نيست كه ما براي حفظ جان 
شهيد شوند. اين توجيه غلطي است كه خدا چنين خواسـته اسـت كـه ايـن همـه      

  حاجيان به اين سرزمين بيايند تا جان آنها را بستاند.
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تـك   به تك 9ندارد بلكه كعبه و حرم نبويحرمين شريفين به آل سعود تعلق  .28
مسلمانان، به من و شـما تعلـق دارد. ايـن را بايـد آل سـعود بدانـد و خـود را        

هـاي مقـدس    صاحب و مالك حرمين نداند و خودخواهانـه بـراي ايـن مكـان    
  ريزي نكند. گيري و برنامه تصميم

ق مشكل بزرگ ما سكوت سران كشورهاي اسالمي اسـت، ببينيـد بـراي اتفـا      .29
 اعتراضي نكرد. هيچ كسمنا  مسجدالحرام و حادثه

عربستان وظيفه دارد از همه كشورهاي مسلمان جهت اداره مراسـم حـج و بـه     .30
ويژه سرزمين منا نظرخواهي كرده و مشـورت الزم را دريافـت كنـد چـرا كـه      

 امروز رخ دادن اين گونه حوادث براي مسلمانان پذيرفتني نيست،

داننـد بلكـه بـه آن بـه ديـده يـك        ل زيارتي نميحج را يك عم  حكام سعودي .31
 نگرند تجارت بزرگ مي

دائمـاً بـا تنـدي     نيفين شـر يدر حـرم  يت حتيريبه علت ضعف مدها  يسعود .32
چ يهـ  ،»احاجييااهللا يا جاج! طريق يا حاج! حرك(حركت كن) «كشند:  فرياد مي

 .گذارند مينبه حجاج  يگونه احترام

 هـا بـا هـم شـوخي     انـد و در كنـار كشـته    عاطفـه  بيها عموماً خشن و  سعودي .33
باختـه   جـان ها زنده و  . سعوديرفتند ميها راه  ها و زنده كردند و روي جنازه مي

انداختند و برخي زنـده زيـر دسـت و پـا      حجاج را با هم به حاشيه خيابان مي
 مردند  

 ،دادن ايـن گونـه حـوادث در حـج     بـراي جلـوگيري از رخ   هـا  حل از راه يكي .34
 است.  هوشمندانه هاي  ريزي و برنامه جديدهاي  تكنولوژي استفاده از

دهد خيلـي   هزاران هزار جسد در آنجا ريخته شده بود و آماري كه سعودي مي .35
 كند. ام. عربستان در گفتن وقايع كتمان مي كمتر از آن هست كه من ديده
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و آمريكـا   دشمنان اسالم را خوشحال كرد و اسـرائيل  ،در حج اتفاق افتاد آنچه .36
از كشته شدن چند هزار حاجي كه از بهترين مسلمانان هستند خوشحالند و بـا  

  اين اتفاق به اسالم هراسي در غرب دامن زدند..
هاي زنـده دنيـا را بلـد باشـند و      كه زبان استفاده كنندي در حرم نمأمورااز بايد  .37

درسـت  بتوانند درد حاجي را بفهمند. تنها بـا هـل دادن و پرخاشـگري كـاري     
در ايـن ايـام، حـج را     خواهنـد  مـي  سـواد  يب يك مشتمجموع، . در شود مين

 مديريت كنند.

و دولـت سـعودي خـود را خدمتگـذار      همانان خداونـد نيسـتند  يحجاج ممگر  .38
اين است، آنها هيچ احترامـي  از بينيم غير  ما مي آنچهداند؟ پس چرا  نمي زائران

 كنند، ميهمانان خداوند بدرفتاري ميوح با ض، آنها به وگذارند مين به زائران

نيروهايي كه براي تأمين امنيت زائران در مسير جمرات از آنهـا اسـتفاده شـده     .39
  بودند.اي  نيروهاي آماتور و به شدت غيرحرفه ،بود

كه با تأخير به محل حادثه رسيدند اصالً بـا اصـول اوليـه امـدادگري      هايينيرو .40
انتقـال سـريع   جاي  به بود. مجروحين را آشنا نبودند و تنها كار آنها نعش كشي

هـا بـر روي برانكـارد در زيـر تـابش       به اورژانس و بيمارستان در كنـار كشـته  
 .دادند ميحرارت آفتاب قرار 

هـاي   ندگان كشورياب متشكل از نمايقت يحق تهيل كميتشك دارد تا با ضرورت .41
سـازمان  ت يريگـر از كشـورها بـه انتخـاب و بـا مـد      يد يده و برخـ يب ديآس

و سـازمان   يو قاطعانـه از حكومـت سـعود    يجـد  مطالبـه  .يكنفرانس اسالم
 .يالمللـ  بـين و اي  منطقـه  يـي و اجرا ير مراجـع حقـوق  يو سا يكنفرانس اسالم

 ياجتمـاع  ،يفـرد  ،يمعنـو  ،ينسبت به احقاق حقوق مـاد  ييقضا يها دستگاه
  ند.  ياقدام نما انيه كامل خاطيحجاج و تنب
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 يبـرا  ياسـالم  ياز كشـورها  ك كنفـرانس يـ ل يو تشك يالزم است با برگزار .42
 يكشـورها  يتمـام  يبـا همكـار   ،اداره حـج و عمـره   شنهاد نحـوه يو پ يبررس
 ،كـان يجاد سـازمان ملـل متحـد و وات   يا با استفاده از نقاط قوت تجربه ،ياسالم

بـر سـازمان    يون سـلف ياز تسلط وهـاب  ،اد شدهي يهدف اصل يريگيعالوه بر پ
كشـورهاي  .ن خواهـد رفـت  ياز ب يا به كليز كاسته شده و ين يكنفرانس اسالم

اسالمي هم اكنون نبايد ساكت بنشـينند و بايـد بـا تشـكيل شـورايي مشـترك       
 ها خارج كنند. مديريت مراسم حج را بر عهده گرفته و از دست سعودي

هـا را بسـتند و    چـون تمـام راه   ،مقصر اصلي در اين قضيه خود عربستان است .43
 يك راه را باز گذاشته بودنـد و امكانـات نجـات هـم وجـود نداشـت.به نظـر       

وجـود   يسعود يروهايدر ن ،ت انبوه حجاجيح جمعيت صحيريرسد كه مد مي
ـ  ،جمـرات آن روز بـاز بـود    يبه محل رمـ  ير منتهيمس 6ا ي 5ندارد. همه   يول

 .كردند مي يريگرجلوگيد هاي راهاز ورود حجاج به  يسعود يروهاين

كه توسط حجاج مختلف در مورد فاجعه منـا مطـرح    يمشتركهاي  ن بود محوريا
  شده بود.  

  



 

  
  
  



 

  
  
  
  
  

 : واكاوي برخي از امور و راهكارهاپنجمفصل 

  اداره اجتماعات شلوغ

ـ    يمقررات خاصـ  ،اداره اجتماعات شلوغ يا برايدردن سـت  يش از بيدارنـد، كـه ب
ـ اد وشلوغ ديت متوسط، زيجمع يمورد آن را برا  دو اختصـار، فقـط   يبـرا  امـا  ام. دهي
كه مربوط به كنتـرل   OSHA يگريد در انگلستان و HSE يكيآورم،  يمورد آن را م

ت خـود آنـان نقـل    يكـه از سـا  كا اسـت،  يآمر بزرگ يها ت شلوغ در فروشگاهيجمع
  .شود مي

ت يهركـدام از مـوارد، وضـع    يدر جلـو  :نشود ينكه هرمورد دوباره بررسيا يبرا
ـ كنتـرل ا  يموسم حج و چگونگود عربستان در موج  ام. را آوردهت شـلوغ  يـ ن جمعي

ت يوضـع  ،و پـر رنـگ   زتـر يخطـوط ر  و يالمللـ  بين مقرراتانگر يب ،يمعمول حروف
ـ   بر اساس است، كه همان مقررات در عربستان ن يمشاهدات چند ده ساله مـن، همچن

  از آن ماجرا است. ينيمشاهدات ع م در فاجعه منا ويحضور مستق
كـه مـدت    ،تيـ جمعميليـون   4تـا   2شـلوغ، باحـدود   هـاي   مكان ،در موسم حج

 15ن ياز ا و قبلبعد  هرچند( مورد نظر است. روز است، 15ات آن هم كمتر از يعمل
ـ باز از جمعاست، اما ت كمتر يجمعروز ـ  هـاي   تي  يالمللـ  بـين هـاي   ن نامـه يشـلوغ آئ
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ـ ااسـت،   يهيبد .است) تر شلوغ ـ تأك، بـا  ين بررسـ ي  در سـال فاجعـه منـا    يد بـررو ي
باشد، چراكه پرداختن به كـل   مي يالديم 2015 و يقمر يهجر1436شمسي و 1394

  طلبد. مي را يگريقطور د ب، كتاها ن نامهين آئيبا ا و مقايسهمسئله حج 

        ))))HSE((((ع)ع)ع)ع)ييييوقاوقاوقاوقا    (در(در(در(در    ييييمنمنمنمنيييياااا    بهداشت وبهداشت وبهداشت وبهداشت و تتتتييييررررييييمدمدمدمد    ....1111

قـرار   سـلطنت انگلسـتان   مورد نظر يمنيا و كه بهداشت يزمان از سال 40 ش ازياكنون ب
ـ يبهداشـت و ا  يبـرا  يك چهـارچوب قـانون  يـ و از آن بـه بعـد    ،گـذرد  مي گرفت در  يمن

هـا   ن مكـان يتـر  مـن ياز ا يكـ ين موضوع باعث شد تا انگلستان يانگلستان برقرار شد. خود ا
ن موضـوع  يـ و كاهش سوانح گردد. ا ها انساناز  ياريكه باعث حفظ جان بس.كار باشد يبرا

  بوده است.   يمنيبهداشت و ا تيعدم رعاهاي  نهيدر هز ييخود منجر به صرفه جو

  ت  يت جمعيريمد

  باشد.   مي آنهاي  ان چالشيت و بيت جمعيريمد يهدف ارائه راه كار برا
ـ    ينيف سنگيت وظايكارگروه كنترل جمع ـ ، اتـوان  مـي  يبـر عهـده دارد و حت ن ي

ـ يمثـال نظـارت ا   يخبره سپرد. بـرا هاي  به گروه يف را به صورت قرارداديوظا  يمن
  .ك شركت قرارداد بستيبا  توان مي ت رايجمع

 HSEمقررات 

  د بداند:  يت) بايت جمعيريكه گروه برگزار كننده (مد يفيوظا
  جاد شود.  ياد ايت زيكه ممكن است با جمع يخطرات

 :ها انسانن يبرخورد ب

ت يـ اسـت. لـذا در جمع   يقطعـ  ها انسانن يشلوغ برخورد بهاي  تيمعموالً درجمع

را در  يد باهم عباداتيست، بلكه بايت با هم نيحج، كه فقط حضور جمعميليوني  چند
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و بـه  ت فشـرده  يـ سـت، بلكـه جمع  ين، برخـورد ن يانجـام دهنـد. بنـابرا    يمحل محدود

اد است. درفاجعه منا كـه  يز ن افراديله شدن افراد است. لذا درحج برخورد ب صورت

ا يـ هـم افتـاده بودنـد. آ    يزنـده رو  از برخورد گذشـته بـود و هـزاران انسـان مـرده و     

، ممكـن  يشرايطن يندانست، كه در چ مي ن مطلب را از قبليت حج عربستان ايريمد

نـده نگـر   ي، عربسـتان آ اينكهد؟ جواب يايش بيپ ها انسانن يب هايين برخوردياست چن

 كند. ينيب شيرا پ ين انسانين برخود سنگيبتواند احتمال چن تاست ين

   :ر موانعيثابت نظ يها برخورد با سازه

 يثابـت كـم ونوعـاً نوارهـا     يهـا  عربسـتان نـرده   يعمومهاي  خوشبختانه در محل

هاي  منا موانع ثابت، نردههاي  ريخاص در مسطور  به ه عنوان مانع است، اماب يكيپالست

ل يـ ده شده بود. لذا صـدها نفـر بـه دل   يآن كوب يز رويمحكم نهاي  تخته يوحت يآهن

 كشته شدند. 204 ابانياطراف خهاي  برخورد با نرده

 ر پا قرار گرفتن:  يز

ه طـواف  يـ افتـد، امـا بق   ياتفـاق مـ  ر پا قرار گرفتن يزبارها  مسجدالحرامطواف در 

ــل  ــكل را ح ــدگان مش ــي كنن ــد م ــا دركنن ــرا  . ام ــجدالحرام، ب ــان مس ــ يهم دن يبوس

پا افتـادن   ر دست وي(چهارگوشه)كعبه، زهاي  ر ركني، وسا)اهيسنگ سحجراالسود (

كننـد،   ينمـ  فـا ين مورد ايدر ا ين نقشيتر ن عربستان، كوچكياست. اما مأمور يجد

ر پـا قـرار   يـ ل زيدر منا هزاران نفر به دل دا كند. اماياز پيرژانس نونكه طرف به ايمگر ا

 گرفتن كشته شدند.  

 :  »تيجمع«ا حمله يهرج و مرج و  ،عدم تعادل

حملـه   مـرج و  بحـث هـرج و   يعـاد  شـرايط است، در  يك امر عباديچون حج 
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 خـود را تعـادل  مـردم   ،فشـار  گرمـا و دليـل   بـه  ر منـا، ينظ يبحران شرايطست. اما در ين

، بعـد  به ويژهدوباره بلند شوند. ستندتوان مين ند وشد مي نيونقش زم دادند ميازدست 

بر فضا  يديازمرگ، هرج ومرج شد ها انسانه و شروع فرار ياول ينفرهاباختن  جاناز 

 يرياز گسـترش آن جلـوگ   يكـزده بـود ونـه كسـ     بينـي  پيش يحاكم شد، كه نه كس

 كرد. مي

 رفتار پرخاشگرانه:

مراسـم   امـا در . كردنـد  مـي  يپرخاشگر ،يگرما وتشنگدليل  به در منا ياديعده ز

ران عربسـتان  وشـوند، بلكـه مـأم    نمـي  فقط حجـاج پرخاشـگر   يبحران شرايطدر ،حج

 شوند. يه ميپرخاشگرتر از بق

 اء:  يا پرتاب اشيزات و يتجه يرفتار خطرناك، مانند باال رفتن بر رو

، معموالً، افـراد  در عربستانمأموران  س ويپلاي  مات لحظهياز تصم يل بعضيبه دل

. بـه دنبـال   رونـد  ميباال ها  نرده زات ويتجه ياز رو يرمنطقيدستورات غ فرار از يبرا

منا، عده 204ابان يخ . درشود ميحاكم عجيبي مرج  هرج و و كنند مي ه شروعيآنها بق

ق پشـت بـام چادرهـا    يـ ، تا از طررفتند ميابان باال يكنار خهاي  از مردم از نرده ياديز

كـه   يمردمـ  يرو سات شكسـته شـده و  يتاس وها  از نرده يارينجات دهند. بس خود را

 .شد مي باعث مرگ آنها افتاد و مي توان بلند شدن نداشتد،

  گردد مي ط حاصليكه از مح يخطرات

ا وجود موانع ماننـد  يسطح و  ر همير غيمس ،يعدم نور كافدليل  به دن و افتادنيلغز

 زباله: 

كـه هتـل    ييهـا  به محل اقامت يمنتههاي  كوچه به ويژه، يراصليغهاي  ابانيدر خ
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ن يازا ياد، در بعضيار زيرها بسين مسياهاي  اد است. چالهيز يكيستند، نور كم وتارين

ن مسئله در يشوند. ا مي ر هم سطح مواجهيرغيمس ش از چند قطعهيحجاج با بها  كوچه

اد، يز يوبول موانع زباله يز، به دليدر منا ن 204ابان ير خيمس است. در رتريگ مكه چشم

 نيزمـ و بـه   خوردنـد  مي زيابان مردم ليس بودن كف خيخ ي، درموارديگرما وتشنگ

همـان وخفـه شـدن    خـوردن  ن يمـ ز چراكهبه بلند شدن هم نبودند. خوردند وقادر  مي

 همان.

    :ادهين پير عابريه در مسيل نقليحركت وسا

ن ياز بـدتر  يكـ يهسـتند..  هـا   دهايـ ر پيمختلف در مسهاي  ني، ماشدر عربستاننوعاً 

ابـان مسـجدالحرام اسـت،    يه، بـه خ يزيازمنا در منطقه عز ير عبورياده، مسيپ يرهايمس

ه يـ زيوعزمنا  نين كوچه رابط بيازحجاج درآنجاست. ا يداياقامت تعداد ز كه محل

ابــان، ازاتوبــوس گرفتــه تــا يمتــر عــرض دارد. دوطــرف خ 10در شــهر مكــه، حــدود 

 يدو متـر  ك تـا يـ  يك فضـا ي وها فقطره داير پيمس، از كل ها ودستفروشها  يسوار

بدهـد.   يتـذكر  يتت كه حسيمنطقه ن در اينه يبق س ويپل چ كس ازيماند. ه مي يباق

 اد است. يارزيبسها  ادهيردوطرفه پين مسيمردم در ا يوسرگردان يذا معطلل

 10 از آنهـا در  يكـ يل داده بـود.  يـ ون راه را به نصـف تقل يكام يمنا، تعداد 204ريدر مس
س كـه در وسـط   ين پلـ يفاجعه بود.ماش ياز علل جد يكيون ين كاميد هميمابود وشا يمتر
 بود. يبعد يز مشكل جديداد ن مي با بلند گو به مردم دستور برگشت ستاده بود ويابان ايخ

  :تيجمع ي، روها و نرده يسقوط موانع ساختمان

وسـط  و بـه   شـده  هتوسط مردم كنـد  آنها يروهاي  وتختهها  از نرده ياديتعداد ز

امكـان بلنـد    يدرحالت عـاد اي  مردم افتاده بود. اگر عده يابان سقوط ورويوكنار خ

  جان دادند. ،آنان يرو ها نرده نيشدن وزنده ماندن داشتند، با سقوط ا
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 فشار جمعيت به طرف اشياي مختلف:

 پـز  و پخـت  زاتيتجه ،بدون نردههاي  ر قسمتينظ ييايت به طرف اشيجمعفشار 

  : ييغذا موادهاي  فروشگاه مثالً در گرم

چنـد   ار كـم. لـذا در  يبسـ  رسـتوران خـوب  اد اسـت، امـا   يـ در عربستان رستوران ز

، اما چون نوع خدمات متفاوت دهند مي كه خوب هستند، اگرچه نوبت هم يرستوران

  لـذا  . اسـت  اثـر  يبـ هـا   جـه نوبـت  ي، درنتخواهنـد  مـي  تـر  سـاده  يغذاهاها  ياست، بعض

هـم بـه طـرف     يافـت غـذا هسـتند ورو   يك كـانتر منتظـر در  يـ از مردم پشت  يانبوه

در . شود ميدرست  يمشكل جدها  وقت يآورند وبعض يپخت وپز فشار مهاي  اجاق

در اوائـل فاجعـه كـه هنـوز      بـه ويـژه  س، ين پليون وماشيكام يكيمنا درنزد 204 مسير

 نيزمـ  يورو دادنـد  مـي فشار  گر رايشدت مردم همد هل نرفته بود، بيقدرت مردم تحل

  افتادند.  مي

 وجود موانع:

) كه باعـث كنـد شـدن حركـت و     ها و چادرها  (دست فروش يمانند گار يموانع

  شوند:  مي يجاد مزاحمت در زمان شلوغيا

كـرده   يجـاد مزاحمـت جـد   يا ،يفرعـ هاي  در سركوچه ي موجودها مغازه يبعض

در س يپلـ  نيماش به ويژهها  نيستند، ماشيكه كم هم نها  بود. البته بدتر از دست فروش

 كنند. يمزاحمت م ، ايجادمسير

  ر:يدر مس ييدوسائل و مواد غذايخر يبرا يصف بند

شـتر اسـت، صـف    يكـه مغـازه ب  ها  درتقاطع به ويژه، يه راه اصليحاشهاي  درمغازه

  دهد. مير را كاهش يد، عرض مسيخر
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  ايجاد تقاطع ضربدري

از  يرحركت بخشــير مســييــل تغيــبــه دل ير اصــليدر مســ يجــاد تقــاطع ضــربدريا
  :يس بهداشتيسرو يمثالً برا ،تيجمع

 يبـود، تقـاطع ضـربدر    204ابان يكه در كنار خ هاييورود وخروج مردم به چادر
در  يحركتـ  ين مسـئله در اكثـر محورهـا   يـ اجـاد كـرده بـود.    يومشكل رفت وآمـد ا 

 .شود ميعربستان مشاهده 

  :ر چراغ راهنمايظن ،ساتيزات وتاسيخراب شدن تجه

 ،جـاده  در كنـار خـراب بودنـد.    يعمومهاي  يآبخور يرهاياكثر ش 204 ريدر مس
 .كرد نميكدام آنها كار  چيهستند كه ه يار نازكيا قطر بسبهاي  آب پاش

  ل پخت و پز:  ير وسايآنجا هست، نظ كه آتش در يمنابع

 وجـود  هـر چنـد  نبـود.   يمشـكل  ن نظرياز اخاطر نبودن منابع آتش،  بهخوشبختانه 
 ست خطر ساز باشد.توان مياطراف هاي  ش در چادرتمنابع آ

  خطرات و قرار دادن كنترل در محل يابيارز

 زمان ورود، هنگام خروج و در تيخطرات به علت حركت و رفتار جمع يابيارز
  دن اطراف محل. يچرخ اي

بـه  همـواره بـا توجـه     ،طيافراد و كنترل مح يرو يمنين ايقابل ذكر است كه قوان
ت يـ جمع يمنـ يت ايريمـد  يبرا ينيت شود. لذا قوانيريد مدير بوده كه بايمتغ ،طيشرا

  :وجود دارد كه قابل استفاده است
از نكـه  يا تـر  مهـم نبـود.   يخبـر منـا  خطرات چه قبل وچـه بعـد از فاجعـه     يابيارز

نبـود. فقـط همـان     يمتفاوت، اصالً خبر شرايط يت، برايريستم مديك بودن سيناميد
  »طريق يا حاج« س كه:ياد پليفر يعنيسال قبل، 50ستم ثابت يس
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  :ها ديبا

  دارند يموارد متعددها  دها در حادثهيبا

ر حركـت و  يحفـظ مسـ   يت بـرا يـ جمع يهمكـار  يكمك به اداره و تـالش بـرا  

: موقت و قـرار گـرفتن در معـرض سـقوط     يها ب سازهياز باالرفتن و تخر يريجلوگ

كنـده شـد،   هـا   فتند، هم نـرده رباال ها  نردهز افتاد، هم ا 204ر ياتفاقات در مسن يتمام ا

بـه عنـوان راهنمـا     يمـردم سـقوط كـرد. امـا، كسـ      يوموانـع رو هـا   وتختهها  هم نرده

 ر نبود.  يحفظ نظم مس يرااكمك كننده بي

  ت:  يجمع يت از فشارهايام و رها كردن جمعحاز ازد يريجلوگ

افـراد   هرلحظـه  204ر يمسـ  ي، بلكـه از ابتـدا  شـد  مـي ن امحازازد يرينه تنها جلوگ

  .شد ميآن اضافه  يتيبه بارجمعكه  كردند ميت يابان هداين خيرا به ا يديجد

  ط:ياز جمله حصار در اطراف مح يكيزين حفاظت فيتام

متـر   20ر بـه عـرض حـدود    يك مسير وجود نداشت. يدرآن مس يكيزيحفاظت ف

  ر يمسـ  در ايـن ازآنهـا كـه    يكـ يزيحفاظـت ف  ينه بـرا  يسخت ول يدوطرف نرده آهن

  ل يـ ن دليكـه درچادرهـا هسـتند. بـه همـ      يحفاظت افراد ي، بلكه براكنند ميحركت 

  ن يـ ده نشـود. چـون ا  يـ هـم د ده بودند كه داخل چادرها يكوب تختهها  نرده يرو يحت

  ، اگرحفاظـت نشـوند مـورد اعتـراض     شـود  مـي چادرها مسؤل دارد، واجاره پرداخت 

  اجــاره هـم كــه شــده  بـه خاطر ابـان صــاحب نـدارد كــه   ير خي. امامســگيرنـد  مــيقـرار  

هم كـه در عربسـتان ارزش نـدارد، آنهـا      ها انسانباشد. جان ر كا در يكيزيحفاظت ف

هـا   ابـان يدهد، لذا درخ نمي به آنهاپول يابان كسيشناسند. با عبور از خ يفقط پول را م

 ست. ين يت خبريريازمد
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 دور كردن خطرات از مردم  

ت يـ محافظـت از جمع  يبـرا  يم گرفتـه شـود كـه از ابـزار    ياگر تصم يحت :نكته
ـ لذا با. ك مشخص استيسك هريزان رين ابزار متعدد بوده و مياستفاده شود، ا د بـا  ي

 استفاده گردد. آنهاسك مجموعه از يزان ريتوجه به م

   از:اند  عبارترد يد مورد توجه قرار گيكه با ياصول

  شده از موانع:   يزير استفاده برنامه

 50 يگرمـا  ،ين بحران تشـنگ يموانع نبود، بلكه در ا يبرا ريزي برنامهچ ينه تنها ه

ابـان  يخ در يكيهـم، چنـد مـانع پالسـت     يل دادن وافتـادن مـردم رو  ه درجه و فشار و

 كـه  درحاليكه زنده مانده بودند به طرف جمرات شدند.اي  گذاشتند ومانع عبور عده

ت بـه  يـ نبود، بلكه با رها كردن جمع يچ ازدهامينه تنها ه ،يكين موانع پالستيبعد از ا

 .شد ميفشار محل فاجعه كاسته  طرف جمرات، از

  رها):  يت مسيريداشتن طرح جامع (مد 

 رجامع باشديا غيكه جامع  رها نبوديت مسيريمد يبرا يطرح

ر ياســت كــه نقشــه كامــل مســ يهيمحــل: بــد ين و توپــوگرافيط زمــين شــرايــيتع

 يبـرا اي  باشـد، امـا چـون برنامـه     مـي مكـه   يار شـهردار يـ اطـراف در اخت هاي  نيوزم

 نشده است.اي  از آن هم استفاده ،ر نبوديت مسيريمد

آب، كابـل بـرق كـه    هـاي   ، به عنـوان مثـال، لولـه   ينيرزميوجودخدمات ز يبررس
جـاد كنـد:   يت ايمحـدود هـا   چيپله يوس هن بيمحكم كردن موانع در زم يند براتوان مي

ق كابـل  يـ راز ط يمزاحمتـ  ن نصب شـود و ير نبود كه بخواهد در زميمس يبرا يموانع
 يسـ ي، هر پلگذارند مي يكيجاد شود. معموالً چند نرده پالستيآب ا يا لوله كشيبرق 

 .كند ميقه خودش آنها را جابجا يهم با سل
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  ت هوا:  يوضع يچگونگ

 50بـاالتر از   از آنواطالعات بعـد  منا  وهمزمان با فاجعه ياعالن قبل بر اساسهوا 

 تيـ جمع يآب بـرا  بينـي  پيشن اطالعات از هوا، يگراد بوده است. اما با ايدرجه سانت

اي  اجـاره هـاي   چادر يكه برا ييها يجز در حد آبخور هاز آب ب نشده بود وميليوني 

  خراب بود.كه اكثر آنها هم  نبود. يرون آنها گذاشته شده خبريدر ب

    :تيا فشار جمعيباد  يروير نيموانع، نظ يرو يبارها

هـاي   از نـرده  ياديز ت تعدادينبود، اما فشار جمع يآن روز ازباد خبر متاسفانه در

 ختند.بان فشارها جان يهمدليل  به يدايتعداد ز را از جاكند واطراف  يچادرها

  :ت و رفتار آنانيتعدادجمع

 يم عربسـتان اثـر  ي، تعـداد در تصـم  يقبل نبود ول هاي سالش از يت بيتعداد جمع 

قبـل كـه    هـاي  سـال از  يت بود، چه بعضيجمعميليون  3نداشت. چه امسال كه حدود 

 ن بود.يش ازايب

بر اسـاس   توان ميهرمحل وجود دارد كه  يبرا يگرين موارد و عوامل متعدد ديا
سـك را  ير يكه موانع حفاظتد توجه كرد يآن موانع و حصار الزم را انتخاب كرد. با

دليـل   بـه  مـوارد موانـع   يش ندهـد. در بعضـ  يبه كنترل كمك كند افـزا  آنكهشتر از يب
  ندارند:  ييانتخاب غلط كارا

سـت، كـه   ين دستورالعمل نيموارد مطرح شده در ا بر اساست در عربستان يريمد
نـد نـرده   ه آن اطالعـات محاسـبه كننـد، در عربسـتان چ    يـ بخواهند مـثال موانـع را برپا  

ت آنان است كه قبـل از  يريقرمز رنگ همه مد يكيك حلقه نوار پالستي و يكيپالست
 نبود. ين حادثه در منا از آن هم خبريوقوع ا

باالتر و اسـتفاده از   يمنيا يكن براينسبتاً آسان است. ل يله گذاريو م يطناب كش
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مـرتبط وجـود   هاي  شركتم قرارداد با ياز به تنظير داربست حتماً نينظ تر دهيچيموانع پ

م: عربسـتان  يشـو  نمي وجود دارد كه وارد آن ياريبس ين راستا مباحث فنيدارد. در ا

ت يـ وكنتـرل جمع  ييراهنمـا  يشتر از آنچه كه در باال ذكـر شـد، بـرا   يست بيحاضر ن

ر آن منعقـد كنـد.   ينظا و يداربستهاي  نرده يبرا هايينه كند، تاالزم باشد قرارداديهز

 ندارد. يآنها ارزش يبرا ها نانساچون جان 

 يت موانـع، مراجـع فنـ   يـ ش و تثبي، آزمـا يبـارگزار  يدر طراح يفن يازهاين يبرا

  باشد:  ميوجود دارد كه قابل مطالعه  يمتعدد

  رد.يگ نمي نه صورتين زميدر ااي  چ مطالعهيقراين موجود، ه شواهد و بر اساس

        ))))OSHA((((    ::::كاكاكاكاييييامرامرامرامر    ييييو سالمت شغلو سالمت شغلو سالمت شغلو سالمت شغل    ييييمنمنمنمنيييياداره ااداره ااداره ااداره ا    ....2222

هـاي   سـتم يم و اتخـاذ س يان را به تنظيكارفرما ،كايامر يو سالمت شغل يمنياداره ا
و حـذف خطـرات مربـوط بـه كـار       ييشناسـا  يبـرا مؤثر  و بهداشت يمنيت ايريمد

  .ها يمانند خرده فروش ييها دد و شغلتر پرهاي  مكان يبرا به ويژه ،كند ميق يتشو
ـ نـه تنهـا كـارگران     يمنيا يبرا يداتيد كه چه تمهييمالحظه بفرما ك فروشـگاه،  ي

  .شود مي بيني پيش OSHAستم يدر س ان آنيمشتر يبلكه برا
ان موظـف هسـتند   يـ كارفرما 1970و بهداشت كاركنان سال  يمنيبر اساس اصل ا

  ش را فراهم كنند.يو سالمت كارگران خو يمنيا
 يكارگران خـارج  يد، تعداد قابل توجهيست بدانين است. بدنيا در عربستان چنيآ

مـن گرفتـه تـا پاكسـتان، بـنگالدش، هنـد،       ي. از افغانستان و كنند ميدر عربستان كار 
ـ از قب ،در حق آنـان  يكار يالملل بيناما متاسفانه نه تنها حقوق  .ياندونز ل حـد اقـل   ي

ـ بلكه، هرساله تعداد ز شود ميت نيمه، بهداشت وامثال آن رعاي، بيمنيدستمزد، ا  يادي
و باالخص زنـان   كنند ميخادم كار به عنوان، ها آنها كه در خانه به ويژهان ن كارگريازا

ان خـود كشـته   يـ شـتر اسـت، توسـط كارفرما   يبها  خانه كه تعدادشان در ياهل اندونز
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 كـه هرازچنـد سـال   اي  گونه ه. بكند مين مؤاخذهو ب يهم آنها را تعق يكس و شوند يم
در عربسـتان   يانـدونز هـاي   كشتن خدمـه ن يدر اعتراض به ا ي، اجتماعاتيدر اندونز
  رد.يگ ميصورت 

OSHA ـ با هدف كمك به كار فرما از  يريجلـوگ  يبـرا هـا   ان و صـاحبان انبـار  ي
هـاي   داران در انبارها و فروشگاهيو سالمت خر يمنين حفظ ايچن مجروح شدن و هم

ه يـ را ته يمنيسالمت و اهاي  شوند چهار چوب ميالت جمع يبزرگ كه در فصل تعط
  :  كند مي

د حـداقل بـه   ير حجاج نباينظ يارتيز يستيم توريل عظيك خي، به در عربستانا يآ
  .ك فروشگاه توجه شوديداران ياندازه خر

كـه منجـر    يش از وقوع حـوادث يد پيت بايت جمعيريمد يطراحهاي  دستورالعمل
قبـل از   يكـه آمـادگ   اي گونـه  هبـ  ت كند،يشروع به فعال شود ميت يبه جمع شدن جمع
ت يـ ت جمعيريمـد  ياز طراحـ  يد بخشـ يبا يط اضطراريت شرايريوقوع حادثه و مد

  باشد:  
اي  وقـوع حادثـه   يبرا يقبل يچ آمادگيبستان، هرهمانگونه كه قبالً گفته شد، در ع

  هرچند كوچك وجود ندارد.
هـا   فروشـگاه  يبرا ريزي برنامهدر قسمت  OSHA ستمياز دستور العمل س يبخش

  ر است:  يبه شرح ز

  يطراح

ش يده را افـزا يـ دوره د يرويد نيرود با ميانتظار است، اد يت زيكه جمع يدر زمان
  س:  يت و پليران جمعير مدينظ ،داد

چ يرا در هـ اي  دهيـ ن افـراددوره د يچنـ ام  ن سفر حـج كـه مـن بـوده    يطول چند در

هـاي   فروشـگاه  يكنتـرل امـاكن وحتـ    يكه در عربسـتان بـرا   يافراد ام. دهيند يبحران
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ك ماه موسم حـج اسـتخدام   يهمان  يهستند كه برا يعمدتاً افراد گذارند ميبزرگ 

 نند.يب نمياي  ك ماه دورهي يشتر، لذا برايشوند نه ب يم

ت و محل كار بر اساس انـدازه  يف هر كارمند متناسب با مقدار جمعيف وظايتعر
ـ يكـه بـه ا   ييهـا  كاركنان در محل ،مثال يت. برايجمع ـ ن يمن ر يـ دارد نظ يشـتر ياز بي
  ه باشند.يد توجي، بايو خروج يورودهاي  درب

 يسـت، بلكـه افـراد   يشتر نيت بيازها وجمعين بر اساس ينه تنها آموزش در عربستان

مساجد بـزرگ   و درجمرات،  يعبادت، در محل رمهاي  ابان، درمحليكه مثالً در خ

 از آنكـه   ياز آ نها نام محل يبعض يندارند. حتها  با آن محل يچ تناسبيه گذارند مي

 دانند. ي، نمكنند مي ينگهبان

   .اند ع آموزش داده شدهيوقا ينكه كاركنان براينان از اياطم

  قبالً درمورد عدم آموزش اشاره شد.

 رساني اطالع

حاضـر شـدن در    يمارسـتان، بـرا  يس وبي، پليبه دفاتر آتش نشان يتماس و اطالع رسان
  گرفته شده است:   ياز مراكز خدماتها  نكه همه مجوزينان از اياز و اطميمحل در صورت ن

 يضـرورت حاضـر شـدن احتمـال     يوآمـاده بـاش بـرا    يدر عربستان، از تماس قبل

از  ياجمـال  يك بررسـ يـ سـت.  ين ياد، خبـر يت زيدرمحل بحران در اثر حضور جمع

كـه   دي. خوب است بدانكند ميروشن  نه مطلب رايمد ها در مكه و يتعداد آتش نشان

فتد، كه يب يدرجه عربستان اتفاق 50 يباال يگرما به ويژهل ياگر در چند هتل به هردل

در منا وعرفات، كه چند سال قبل در منا اتفاق افتاد،  يا مثالً آتش سوزيافتاده است، 

ك دهم عدد يمعموالً ها  شوند. اما آمار اعالن شده درمورد كشته يصدها نفر كشته م

اه يمـن كـه شـاهد صـحنه بـودم، تعـداد سـ        ين فاجعه منا، براياست. مثالً درهم يواقع

باشـد، چـون   هـا   يرانـ يست برابر مثالً ايش از بيد بيكه كشته شدند با آفريقاييپوستان 
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ب بــه اتفــاق يــت قريــداســت، اكثريموجــود پهــاي  شــتر عكــسيهمانگونــه كــه در ب

ر كشـورها. پـس   يوسا يرانيند، تا ااه پوست هستي، ساند هم افتاده يكه رو ييها جنازه

اه يسـ هـاي   نفر كشته شده باشـند وجمـع كـل كشـته     459ران يچگونه امكان دارد از ا

د يـ اه پوسـت با يسهاي  تعداد كشته كه درحاليران نرسد. ياهاي  پوست به تعداد كشته

است كه عربستان تعداد كل كشته راحـدود   ين درحالينفر باشد. ا 10000متجاوز از 

كه از قبرستان شـهدا در   يديران پس از بازديس سازمان حج ايداند. رئ ينفر م 1300

ش از ي، بـ اند ن قبرستان دفن شدهيمنا كه در اهاي  مكه داشت اعالن كرد، تعداد كشته

ت وزارت بهداشـت  يسـا  يكوتـاه، رو  يمدت يام فاجعه منا برايا نفراست. در 10000

آن  يپس از مـدت زمـان كوتـاه    يكرد، ولنفر اعالن  4700عربستان، تعداد كشته را 

  آمار را برداشتند. 

 آموزش

    ت:يمأمورمتناسب با  الزم به افرادهاي  م آموزشيتعل
  باال در مورد آموزش دادن صحبت شد.  در

 زمـان بـاز بـودن    ،عالئم مشـخص كننـده محـل ورود و خـروج     نصب تابلوها و
  : مانند اتاق استراحت و...  يكيتفك يو اطالعات ضرورها  غرفه

 شيب ريمس و درخوددارد  يدادم، اما اطاق استراحت كه جا حيتابلوها را قبالً توض

 يصـاف بـرا   نيقسمت زم كي يمنا تاجمرات، حت مشعر تا منا و نيب يلومترياز ده ك

 4در طـول فاصـله مشـعر تـا منـا، كـه        نكـه، يآور ا تعجب استراحت وجود ندارد. نكته

محـل   كيـ  يحتـ  عبـور كننـد و از آنجـا تـا جمـرات،      ريمسـ  نيـ از ا ديـ نفر باميليون 

 يبـرا  بـه ويـژه   ه،يـ اولهـاي   آب، تخت، كمـك  لياستراحت با امكانات حداقل، ازقب

 نكـه يهستند وجود نـدارد بـدتر از آن ا   ريغالب حجاج پ تيسالمندان، كه ازقضا اكثر

كـه   ياجبـار  يرو ادهيـ پ لـومتر يك 10درطول حدود  يعني يفاصله طوالن در اين يحت
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وجود ندارد. ما  يبهداشت سيسرو يكنند، حت يقربان ط ديروز ع در ديهمه حجاج با

 نيـ بـاور ا  ديشـا  ايم. بوده ريدر طول مس ،مورد در اين ده،يشاهد مشكالت عد شهيهم

سفر حج به عربستان رفته باشـد،   يهمه مشكل باشد، اما هركس كه برا يموضوع برا

 م،يريـ بگ يمقـدمات  جهينت كيجا  نيمام وجود حس كرده است. هممشكل را با ت نيا

نه استراحت گـاه، كـه    مشعر تا جمرات، نيب يلومتريك10 ريمس يبرا يوقت نكه،يآن ا

 نيتـر  بـاور كـرد كـه كوچـك     تـوان  مـي وجـود نـدارد،    يبهداشت سيسرو كي يحت

بحـران صـورت    كيـ آمـد   شينجات افراد درصورت پـ  يبرا بيني پيشو ريزي برنامه

  گرفته باشد.

  از:  يدر صورت ن يتماس با مراكز اضطرار يك عامل براياختصاص 

د توجـه كـرد،   يـ ست. باين ين فرديچن در عربستانح داده شد، يطور كه توض همان

 هـايي ن مأمورياج به صدها چنيعرفات، احتو منا  ون مشعر يب يطوالن يهادر مسيركه 

ر ين مسـ يدر طـول چنـ   يولبه موقع بپردازند.  يبه اطالع رسان ،ريمستمام در  ، تاهست

كه فاجعـه منـا    204ر يمس يمتر 300شوند. در فاصله  نمي دهيد ين افرادي، چنيطوالن

 اتفـاق اي  ن فاجعـه يد چنـ يكـرده بـود، شـا    يك نفـر اطـالع رسـان   يـ اتفاق افتاد، اگـر  

 افتاد. نمي

  مدير مسئول

  را اتخاذ كند:   يديمات كلياز تصميرمسؤل كه در صورت نيك مدياختصاص 
نكـه  يهست كه در هرنقطه اسـت. بـدون ا   يرنده در عربستان، هرمأموريم گيتصم

 .گيرند ميغلط هاي  ميده باشند. لذا نوعاً تصميد يريم گيتصم يبرا يآموزش

، كه درصـورت مواجهـه بـا خطـر شـدن كاركنـان از جملـه،        يه طرح اضطراريته
هـاي   د به بخـش ين طرح باي. اياعمال اعتراض ،آتش ،تيش جمعيمواجه شدن با افزا
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  محل داده شود. يخدمات اضطرار
 ين مشـكل يتر ن نبود كه كوچكين چني، ابود ياضطرار شرايط يبرا ياگر طرح

 شود ميل به بحران وفاجعه يدر عربستان تبد

    :زمان بحران يبرا يو ورود يخروجهاي  ر و راهروين مسييتع

نهـا  ي، كه همه اير فرعيمس و چنداست  ير اصليك مسيورود وخروج،  يرهايمس

مشـخص  دليـل   بـه  بحران باشد. امـا متاسـفانه   شرايطه يتخل يرهايد به عنوان مستوان مي

ت يـ معد جيـ كه با هاييرياز مس يفاجعه منا، حت قبل، در از ياضطرار يرهاينبودن مس

هم اجازه خـروج از   يل شده بود و به كسيتبد 204ر يبه مس يرود، به وشد ميه يتخل

 . دادند مين آنها را

  آموزش كارگران

و امكـان   ياضـطرار هـاي   ت و طـرح يت جمعيرياعمال مد يآموزش كارگران برا
  ند:  ين حوادث را بنمايدادن به آنها كه قبالً، تمر

 نكـه ين آشنا باشند چه برسد بـه ا ين ماًموران با كلمه مانور و تمريرسد ا نمي نظر هب

 اضطراراز آن استفاده كنند. در زمانتا  آنها باشد يبرا ينيمانور وتمر

  ش از وقوع حادثه:  يپ يكارها

هسـتند.   تـر  كه غالباً تنـگ  يو خروج يدر ورود به ويژهبا طناب، ها  م راه رويتنظ
  ت به فروشگاه:  يدن جمعيقبل از رس
همان  ،ها يورود شلوغ، درهاي  محل در مساجد و يبا مسئله منا ندارد. ول يارتباط

كمك به روان جاي  به ولذا ريزي برنامهبدون  ، اماگذارند ميرا  يكيپالستهاي  طناب

  .كنند ميان حركت را متراكم يت، جريحركت جمع يساز
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 يت در وروديـ م شـده اسـت كـه تجمـع جمع    يتنظـ  ينكه برنامـه طـور  ينان از اياطم
  :ع شوديمناسب توزت يدهد كه جمع ميت اجازه يت جمعيرين به مديفروشگاه نباشد. ا

مـردم از   يكاهش فشـار نبـود، بلكـه وقتـ     يت برايع جمعيدرحادثه منا نه تنها توز

 204ابـان  يبـه خ  ،در جهـت عكـس   يگـر ير ديمسـ را از ت ي، جمعدادند ميفشار جان 

  افزودند.ها  كشته بر ت كردند ويهدا

  :يورود هاي راهنشان دادن  يك مأمور راهنما براياختصاص 

نفر  10ر حدود ي. از آغاز مسكم نبود 204 ريمس يورود نشان دادن ين مورد برايا

ك راه خـروج  يـ ك نفر نبود، ي ي. اما در زمان فاجعه حتدادند ميرا نشان  يراه ورود

  ازفاجعه را به مردم نشان دهد.

و استراحت داشـته   يخروجهاي  ستگاهيم شده باشند تا ايتنظ اي گونه د بهيباها  ن راهرويا
  ر ادامه دهند: يه به مسيستگاه توقف و خارج گردد و بقيخسته شد در ا يو چنانچه كس

  ح داده شد. ي.. قبالً توض.استراحتگاه و ،يستگاه خروجيدر مورد بخش ا

  مسير راهروها

  ر را انتخاب كنند:  يمس تر شرح داده شود، تا افراد راحتها  ر راهرويمس
خلـوت مجـاور را    يرهايبـود، كـه مسـ    يا عالئميدرروز فاجعه اگر افراد راهنما، 

 .شد مينصف ها  كرد، تعداد كشته يم يرامعرف

  اختصاص درب ويژه

    ژه اختصاص دهند:ين درب ويها و معلول ناتوان يبرا
بـا  ك كـاروان  يلچر بودند. يو يمردان روو از زنان  يتعداد 204ابان يخ در مسير

 ژه ويـ ر ويران بودند، كه نه مسيه ايجنگ عراق عل جانبازان (معلوالن) از ياديز تعداد



  »طريق يا حاج«فاجعه منا در    180

 

ا قطـع نخـاع   يـ  ن مردان كه عمـدتا دو پـا نداشـتند،   يآنان بود. ا يبرااي  ژهينه امكان و

در جهت عكس، همـه  آن هم  204ابان يبه خ آفريقايين ورود حجاج ياول بودند، در

ن افتادنـد. متاسـفانه   يزمـ  يلچر، به رويو آنان برگشت وخودشان به همراه يلچرهايو

 مردم جان باختند. ير دست وپايهمه آنها ز

  :يمربوط به زمان اضطرار امور

  د:يا بسته نگه نداريرا قفل  يخروجهاي  نكرده و درب ياشتر هرگز مانع

ن گفتـه بودنـد،   يمـأمور از فاجعـه بـه    و قبـل از صـبح  نبـود امـا    در منـا  ياشتر مانع

 . البتـه بـا  دفاجعه بزرگ هم راه را باز نكردنـ  در زمان ،ابان بسته باشدين خيا يخروج

 ابان باز كردند.ير معكوس را به خيك مسي، مأمورك يص يتشخ

  .مشخص باشد يامدادهاي  مسئول درخواست كمك

 ح داده شد.يقبالً توض

  هاي اوليه كمك

  ده استفاده شود:  يه را مراقبت كرده و توسط امدادگران آموزش دياولهاي  كمك

وجـود نداشـت   اي  هياولهاي  لومتر، كمكيك10ر حدود يكه در مس ه شدقبالً گفت 

 مراقبت كنند. از آنكه بخواهند 

بتواننـد از   يع اضـطرار يت توجـه شـودتا در وقـا   يبه آموزش كاركنان كنترل جمع

  .عمل كنندها  ق آموزشيطر

 ح داده شد.يقبالً توض

بـوده و بـه مفهـوم     OSHAن ياز قـوان  يكـوچك  تنها بخش موارد ذكر شده فوق

  باشد. نمي ن قانونيشرح كل ا
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  قانون   ياهداف اجرا

ـ يقانون با ياجرا  ريه و سـا يـ م شـود كـه حقـوق اول   يتنظـ اي  گونـه  هد به دقت و ب
  را محافظت كند.   يو اموال عموم يمنين اياشخاص و همچن يمدن يها يآزاد

و  ين بهداشـت يت بوده و قـوان ياهم زيار حايمشكل و بس يامر ياصل قانون گزار
ه يـ ار مناسـب و حفـظ كل  يد بر اساس معيبا ين كلياز قوان يز به عنوان بخشين يتيامن

  ت حاصل شود.  يم گردد تا موفقيجوانب تنظ
ك يـ د يـ ت دارد كه جان و مال مـردم را حفـظ كنـد. آنهـا با    يقانون مسئول يمجر

 يمذهبهاي  با نگاه ياسيتقادات سكه اجازه ندهند اعاي  گونه هبدهند ب يپوشش عموم
  فه آنها اثر گذارد.يوظ يرو

  از مسائل   يدر نظر گرفتن برخ

  :  يت از حقوق اساسيحما .1
و  كه مجوز اقامت دارنـد  يتا افراد يحقوق افراد، از شهروند عربستان در عربستان

هـر   پاسپورت نكه، دريا رغم علي. مثالً شود مين تيرعا ن كشوريهمان ايان ميتا حاج

  ؛است درج شده يد وشرطيچ قيعربستان بدون ه يزايو يحاج

، هرنـوع  شـود  مـي مختلف هاي  يالف: درموقع ورود به كشور، درفرودگاه بازرس

عربسـتان مخـالف    مأمورنظر  به ، متون موجود درآن، كهيوتريكامپهاي  كتاب، برنامه

  .شود ميگرفته  يت باشد، از حاجيعقائد وهاب

در  بـه ويـژه  عرفـات،   ا ومنـ  ابان، دريخ هر ، دريا مسجدالنبيمسجدالحرام  ب: در

 ر ويرا ممكـن اسـت دسـتگ    يهـر حـاج   ،ن عربسـتان امأمور ع،يقبرستان بق و درنه يمد

د يـ د ازدتوانـ  مـي د، يبه زنـدان ببرنـد. هرچـه همـراه داشـته باشـ       يبازداشت كنند، حت

ورود داده، در  كه گمرك فرودگاه اجـازه  يكتاب يممنوعه باشد. حت يايعربستان اش
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 گـر يد ياز حـاج  يك حـاج يـ ام كـه   دهيـ . مـن بارهـا د  گيرند ميع از شما يقبرستان بق

پس  ر كرده ويدستگ ها رااز آن يكيا يدو،  عربستان هر مأمور آدرس را سؤال كرده و

نكـه نـه خـود    يا از آن را نگه داشتند.بدتر ها او ا مدتي، كنند ميروز آزاد  دو يكياز 

ت حقـوق  يـ ن عـدم رعا يـ بـه ا  يچ وقت اعتراضيه يالملل بينهاي  سازماننه  حجاج و

  .كنند مين ها انسان

انجـام   در يآنهـا حفـظ شـود، حتـ     يد حقوق شخصيج: حجاج در عربستان كه با

تنـدرو و  مكتـب   بـر اسـاس  د يعمل ندارند، چراكه همه حجاج با يآزاد ينياعمال د

ن يمـأمور راض تـ انجـام دهنـد وگرنـه مـورد اع     خـود را ت اعمال يوهابمخالف اسالم 

 ير پـا يـ را از ز ، سـجاده يجدالنب. بارها شده است كـه در مسـ  گيرند ميعربستان قرار 

 يچ حـاج يندارد، لذا ه يت ضرورتيستم وهابيدر س سجاده چراكه، اند دهيحجاج كش

  آن عمل كند. از ريد غيگر هم نبايد

جـود نـدارد. مـثالً اگـر شـما در      در عربسـتان و  يحـاج  يهمان برايد: حق آمدن م

 يراز كشور خـودت آشـنا شـو   يغ ي، بادوستيستيك مكان توريا يبازارو و يا  مسجد

ان هتـل اجـازه ورود بـه او    مـأمور ، يداردوستانه دعوت كنيد يواورا به هتل خود برا

ك يـ كـه  منا  روز فاجعه و درخود من بارها اتفاق افتاده  ين موضوع براي. ادهند مين

وبـاالخره   دادند مين به هتلرا راننده لچر. مرا به هتل آورده بود اجازه ورود يراننده و

   جلوتر برود. يالب يهم نگذاشتند از جلو

        ن:ن:ن:ن:ييييطرفانه و منصفانه قوانطرفانه و منصفانه قوانطرفانه و منصفانه قوانطرفانه و منصفانه قوان    ييييبببب    يييياجرااجرااجرااجرا    ....2222

ت عربستان داشته ياگر شما مل است. يمعن ين در عربستان بيطرفانه قوان يب ياجرا

باز، پـارك  ها  ندارد، همه راه يشما ضرورت يبرا يشهر ين عموميقوان يد، اجرايباش

 ي، حتـ يبـود  ير عربستانيا سوبله)، اما اگر غيدوبله  ي(حت مجاز يو در هر محلودرخ

ن دارد. يمـه سـنگ  يجر يتخلفـ  نيتر كوچك ،ياشبد داشته يقابل تمد انه وياقامت سال
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بود، كه با آن به ها  سيدست پل يك قطعه فوالديمه يجرجاي  به البته تا چند سال قبل

متمـدن  اآلن  اختنـد. اند ياز كـار مـ   آن را زدند وين ميا كاپوت جلو وعقب ماشيشه يش

نـگ حمـل   يمرتكـب شـده، بـه پارك    يرا كـه خالفـ   ير عربسـتان يـ ن غيوماشـ  اند شده

ر يبـود، امـا سـا    يوراننـدگ  يين راهنمـا ين قوانياشاره كنم، ااست . البته الزم كنند مي

رسد به منصفانه ه ست، تا چين يومنطق ياز آنها، عقالن يعضب يژهبه ون عربستان، يقوان

در  يننــدگااجــازه ر يچ خــانمي، هـ ين بخــش راننــدگيمــثالً درهمـ  را كــردن آن.جـ ا

عربسـتان وجـود دارد. اگـر     ين شـهر ين در قـوان يـ مورد مشـابه ا ها  عربستان ندارد. ده

  .ن فاجعه بارتراستيد، از ايرا نگاه كنعربستان  ين مدنيقوان

        جان و مال: جان و مال: جان و مال: جان و مال:     حفاظتحفاظتحفاظتحفاظت    ....3333

نـدارد. هـر از چنـد سـال، تعـداد قابـل        يدر عربستان ارزش قانون يچ حاجيجان ومال ه

دولـت   ي، امـا بـرا  دهنـد  مـي از دسـت   خـود را از حجاج، در حوادث مختلف جان  يتوجه

نفـر در فاجعـه منـا در سـال      10000در حـد مـثالً   آن هـم   ،هـا  انسـان عربستان، كشـته شـدن   

دوسـت خـود    ين فاجعه مرگبار، از كشورهايپس از اكه  طوري به نداشته، يتياهمش 1394

ك يـ ح فاجعـه منـا، تبر  يت صـح يريبـه حجـاج ومـد    يخـدمت رسـان   يخواستند، به آنها برا

سـتان را در  بعر ييقـت توانـا  يدر حقها  ز كشورااي  ن هم شد وعدهيند، كه متاسفانه، چنيبگو

ك پـنجم  يـ راهـا   بـدتر آنكـه آمـار گشـته    ك گفتنـد.  يـ تبر گنـاه  بـي  يحـاج  10000كشتار 

 ن آمارها نكردند.يبه ا يران اعتراضيبه جز ا يچ كشورياعالن كردند وه يعددواقع

 يدر موردسرقت، آتـش سـوز   يچ تعهدياما درمورد مال مردم. كشور عربستان ه

ج مبلـغ  اكـه حجـ  ام  دهيـ رد. بارها ديپذ نمي تين رفتن مال حجاج مسؤلياز ب يبرا ...و

ده شـده  يـ شلوغ و... از آنها دزدهاي  ابان، معابر، معابد، مكانيخ دالر در يتوجهقابل 

رفتـه اسـت.   ينپذ يتيچ مسؤليس هي، پلاند س مراجعه كردهيداكردن دزد، به پليپ يوبرا

. كننـد  مي ياردان خوديك فرم ساده اعالن سرقت اموال حاجياز پركردن  يتحآنها 
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جا مراجعه كرد،  دند، به هريدزد پولش را دالر 4000دوستانم  از يكي ،چند سال قبل

  رد.يمه پس بگيتا از ب كند فرم سرقت اموال راندادند پر يحت

        : : : : يييياتاتاتاتييييسات حسات حسات حسات حييييحفاظت از تأسحفاظت از تأسحفاظت از تأسحفاظت از تأس    ....4444

ها  وجود ندارد. آب همه هتل ينه، آب لوله كشيمد در مكه و به ويژهر عربستان د

سـات  يعربسـتان تاس  . لـذا در شـود  مـي ن يق تانكر آب تاميحجاج ازطر يها اقامتگاه و

هـاي   هتـل  حفاظـت كننـد. در   از آنكه بخواهنـد   آب ندارند، يمثل لوله كش ياتيح

. در شود ميقطع  يد، آب مرتب با فشار كم وحتيمحل اقامت اگر در طبقات باال بود

. شد ميكشته ن ينقدر حاجيآب بود، ا ياگر لوله كش ،ر از عرفات تا منا هميطول مس

ز يـ ن بفاضـال هـاي   ره وجود نـدارد. چـاه  يغ و بفاضال رينظگر يسات ديتاسهمچنين 

مـردم،   يشخصـ هـاي   وخانـه هـا   هتـل ز ر ايغ ييها شوند. اما در محل يم يباتانكر خال

 دونـد و  مـي هـا   بـه انـدازه گربـه در كوچـه     ييهـا  ب افتضاح است. مـوش وضع فاضال

  .كنند ميخود منتقل  را با يآلودگ

        ن: ن: ن: ن: ييييو حفاظت از معترضو حفاظت از معترضو حفاظت از معترضو حفاظت از معترض    ييييت عمومت عمومت عمومت عمومييييحفظ امنحفظ امنحفظ امنحفظ امن    ....5555

داشـته باشـد،    يوجود ندارد كه اعتراض به امر يچ حاجيه ين حق برايدر عربستان ا

 ا كوچـه و يمساجد  در ،نياگربه مأمور يحجاج حت در عربستانه حفظ آنان. بتا چه برسد 

. گـردد  منجـر مـي   زندان دادگاه وبه و  شود مي يبه عنوان جرم تلق ند،نك يابان اعتراضيخ

 يكـار  ياست كه نـه اعتـراض، امـا اگـر كسـ      ييها دادگاه يمسجدالحرام ومسجدالنبدر 

كـه از خـانواده اونباشـد،     يا خـانم يـ ك آقا يبا  انجام داد، مثالً برخالف نظر مسؤالن حرم

سـال   برند. مـن حـداقل سـه بـار در چنـد      مي ييان اورا به دادگاه كذامأمورصحبت كند، 

ك خـانواده را داده بـودم   ي، كه پاسخ سؤال يسيوانگل يگذشته به خاطر دانستن زبان عرب

ومحكـوم   ياز خودت دفاع كن ينكه، اگر احتماالً توانستيا تر بيعج ام. ن دادگاه رفتهيبه ا
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كـه در  ام  دهيـ ن اعمال تكـرار نشـود. البتـه مـن د    يگر اي، كه دگيرند ميك تعهد ي، ينشو

نـد درحـد   چ هـر  يت قطعـ يـ نداننـد، محكوم  يزبـان عربـ   يكسـان  ، اگـر هـا  ن دادگـاه يهم

مـن  هـا   دادگـاه  در ايـن . البتـه خوشـبختانه   شود ميباشد، تعهد هم حتماً گرفته  يتذكركتب

اسـاس   يكامالً بهاي  انواع محاكمه يول ام. داده يتعهد ينه حت وام  هرگز نه محكوم شده

 ي، بلكـه بـرا  يحـاج ميليـون  4 يت در عربستان خوب است، اما نه برايحفظ امن ام. دهيرا د

ن ي، بـا ماشـ  يا نژادپرسـت عربسـتان  يك راننده مست يدولت عربستان. بارها شده است كه 

 بـه دنبـال آن راننـده    يا كسـ يـ فراركـرده اسـت. آ   ابـان زده و يخ در كنـار را  يچند حـاج 

  ايم. دهيرود، هرگز. ما كه در طول سه دهه گذشته ند يم

        : : : : ييييو تجارو تجارو تجارو تجار    ييييحفظ امور بازرگانحفظ امور بازرگانحفظ امور بازرگانحفظ امور بازرگان    ....6666

نـدارد، چراكـه    يتـ يدار كـاال اهم يـ وخر يكشورها، مشتر گريبرخالف د در عربستان

 يچ اقـدام يهـ  ،بيـ رق يد فصل حج از عربستان اسـت وفروشـنده بـ   يمجبور به خر يمشتر

ار مطـرح اسـت،   يبسـ  يسـت يتورهـاي   ، كـه در بحـث  يوتجار يت امور بازرگانيرعا يبرا

سـت  يتورك فصـل  يـ ت در يـ ن جمعيـ كه ده درصد ا هاييدهد. مثالً در كشور نمي انجام

، اما كنند ميمسافران عرضه  يژه برايف ويالت و تخفياشند، چقدر امكانات وتسهيداشته 

، ياقـامت هـاي   ، مجتمـع هـا  ه هتـل يـ الت، كرايتسهجاي  به يعنيبرعكس است.  در عربستان

  .  شود ميبرابر  50تا  20 ي.. چند برابر وگاه.وها  يوسائل حمل ونقل، مثل تاكس

  ت حوادث ازدحاميريمد

ان كـرد:  يـ ر بينفر را با اصول ز 250حدود  تيت جمعيريمد يد بتوان به راحتيشا
)ACE  :(  

چكـدام  يشـده اسـت، امـا متاسـفانه ه     بينـي  پيشنفر  250 ين بحث برايچند ا هر
  .شود ميت نينفر از ججاج در عربستان رعاميليون  4ر درمورد يازموارد ز
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 رها:  يستادن در مسيا اي از توقف و نشستن يريجلو گ رها)،ي(مسها  حفظ راهرو .1

منـا بـه جمـرات،     ر مشعر بـه منـا و  يح داده شد، در مسيگونه كه قبالً هم توض همان

 جمـرات اسـت، در   ريكه چـادر آنهـا در مسـ    يحجاجهاي  زباله ياديز معموالً مقدار

 انيكه حاج هايي اتوبوس ي. درمواردكند ميتنگ  يلير است كه راه را خيه مسيحاش

 تـر  و برتنگ گيرند ميقرار  در مسيرن) را به منا برده است، در برگشت، يناتوان (معلول

 دارند.  ياثر جدها  عالوه برزباله ،شدن راه

 ش آن:  يافزااز  يرير و جلوگين مسيو ب يخروج ،يدائم در ورود يت سنجيظرف .2

ه چــهــر  ،204ابان يخدر مســيرمســتمر وجودنــدارد. مــثالً  يت ســنجيــفردر عربســتان ظ

. كردنـد  مـي ت يابان هـدا ين خيرا به ا يديجدهاي  ، گروهها سي، پلشد مي تر ت فشردهيجمع

 ،تر از آندبسـتند. بـ   مـي را  يخروج هاي راهون، يژه كاميوه گر با موانع مختلف بياز طرف د

 يس وبـا بلنـد گـو بـه مردمـ     يس آمد با چند پلين پليك ماشي ،204به  223 يورود ياز فرع

برگـرد عقـب،   «، »ء، ارجعـوا ورا ءارجـع ورا «مردنـد، گفتنـد    مـي كه داشتند از گرما وفشـار  

 هم وجان دادن آنها. يافتادن مردم رو جه معلوم است،ينت». د عقبيبرگرد

 ت:  يه جمعيل و كمك به كلين وسايو تاًم يخروج هاي راهباز بودن  .3

ن وسائل كمك بـه  يتام و يخزوج هاي راهنكه به باز كردن يشتر از ايدر عربستان ب

 .گويند مي را ي، فقط همان جمله تكراربپردازند تيجمع

و سالم بـودن  ها  يخروج يمعرف يهشدار براهاي  ستميد سيقبل از وقوع حادثه با
  زنگ خطرها كنترل شود:  

ر عرفات، مشعر، منا، جمرات يت دار نظيستم هشدار در مراكز جمعيدر عربستان س

 زنگ خطر وجود دارد كه ما هرگـز ها  هتل يندارد. البته در بعضر مراكز وجود يوسا

هم كه از  204ر يم. در مسيديآنها را در زمان خطر نشن يصدا ،جز در موارد امتحان هب

 نبود. يوهشدارها خبرها  ن زنگ خطريا
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  ن گردد:  يتام مناسب استراحتهاي  د مكانيبا

 ـ  61شـماره   1994 در سـال ، »تيريمـد  يالمللـ  بينمجله « به نام ييكايك مجله آمري
 يبـرا  هـايي  درس«، تحـت عنـوان:   يج، اف، پلبل يآقابه قلم  يعلماي  مقاله 550 ،1 ،11
حات مفصـل، مـوارد   يچاپ كرده است، كه پس از توضـ » مراحل بحران ييت اجرايريمد
 رخالصه كرده است.يمراحل آن را در جدول ز ياجرا به ويژهت انبوه، يت جمعيريمد

راحل م
  ت بحرانيريمد

  ت بحران منا در عربستانيريمد  )Preble1, 1994( يت بحران غربيريمد

  يريشگيپ
انبـار،  يوقوع بحران، كـاهش آثـار ز   بيني پيش

 يابيـــدات و خطـــرات، ارزيـــمطالعـــه تهد
  زاتيو تجهها  ييدارا

كــاهش  يبــرااي  مطالعــهو يــا  بينــي پــيشكــالً 
  وجود ندارد. ياحتمال يدات وخطرهايتهد

  يآمادگ
خطـر،   يوهايه سـنار يـ ف بـر پا ين وظـا ييتع

ز و يـ ش، تجهيو رزمـا  ، آمـوزش يسازمانده
  ها به روز كردن طرح

ت يـ جمع يدر راستا يبحران احتمال يبرا در عربستان
ـنار يف بر پاين وظاييم حج، تعيعظ خطـر،   يوهايه س

ـ ، تجهيش، هماهنگي، آموزش و رزمايسازمانده و  زي
  ستين يخبرها  به روز كردن طرح

  مقابله

ـا بـر شـرا    ياعالم عمـوم   يط بحـران، برقـرار  يبن
ـازمان هاي  يهماهنگ  ي، برقـرار يدرون و خارج س

د يو تشـد  يـي از هم افزا يريت و جلوگينظم و امن
ـتجو و  يه و اسـكان اضـطرار  يـ بحران، تخل ، جس

ـت ينجات، امدادرسان ـ ، ارزيباني، پش ل يـ و تحل يابي
از وقـوع   يريشگيملزومات و منابع، اقدام جهت پ

  هيثانوهاي  بحران

 يچگونــه همــاهنگيدربحــران منــا، عربســتان ه
ت يـ نظم و امن ي، برقراريدرون و خارج سازمان

د بحــران، يو تشــد يــياز هــم افزا يريو جلــوگ
، جسـتجو و نجـات،   يه و اسكان اضـطرار يتخل

ل يـــو تحل يابيـــ، ارزيباني، پشـــتيامدادرســـان
ـ نداشـت بلكـه بحـران ثانو    ملزومات و منابع، ه ي

  جاد شد.يا يعدم امدادرسان يعني

  يابيباز
ت ي، بازگشـت بـه وضـع   ي، بـازتوان يبازساز

  توسعههاي  جاد فرصتي، ايعاد

بحران منا در عربسـتان بازگشـت بـه وضـع      در
افـراد   يموسم حج انجام نشد. حت تا آخر يعاد
فشـار   از بازگشت به كشورشان در تـنش و  بعد

از  يچراكـه افـراد خبـر    پسماند فاجعـه بودنـد.  
ــود ــه آ يمفق ــتند ك ــن خــود نداش ــده ي  و درا زن

ــه  جــان ايــ هــا هســتند مارســتانيب دفــن  وباخت
  ن تنش هنوز هم ادامه دارد.يا .اند شده

                                                
1. Pleble , J.F. (1994). Handeling international disaster: lessons for management. International 

Journal of Management, 11, 1, 550-61.  
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بـود كـه چـون بـا موضـوع       يادتريـ مقررات فـوق، مـوارد ز   وها  نامه نيين آيدر ا
 واد در اروپـا  يـ ت زيـ موارد جمع يشتر برايب نداشت و يحج ارتباط اد دريت زيجمع
 يكشـورها  يدر بعض ين مقرراتيكردم. چن يخوددار از عنوان كردن آنها كا بود،يآمر

 علت شباهت، آورده نشد. بهكه دارد ز وجود ير هندوستان نيگر نظيد

  جهينت

ـ بـود كـه جمع   يرانيف مديوظا ازاي  ن خالصهيا ـ را با يت قابـل تـوجه  ي د اداره ي
نفـر را،  250بـزرگ كـه تـا   هـاي   ر فروشگاهيكوچك، نظهاي  طيمح يبرا يا حتيكنند. 

  .گيرند مياجتماع شلوغ در نظر 
  



 

  
  
  
  
  

  يفاجعه منا از نگاه حقوق: ششمفصل 

بر لـزوم پيگيـري حقـوقي ايـن      همه مسلماناناز بدو روي دادن فاجعه غمبار منا، 
. موضعي كه در درستي آن نبايد ترديد كـرد.  اند حادثه در مجاري حقوقي تأكيد داشته

يي براي پيگيري حقوقي اين رخـداد تلـخ، وجـود دارد، نكتـه     ها چه ظرفيت اينكهاما 
 مهمي است كه بايد دقت بيشتري در آن صورت گيرد.  

 مسئوليت حقوقي دولت عربستان   .۱

ي، دولت عربستان موظف به حفظ جان افـرادي  الملل بينهاي  كنوانسيون اساسبر 
است كه با رضايت اين دولت و تحت رواديد رسمي سعودي وارد خاك اين كشـور  

ان سعودي چـه در  مأمور. با توجه به معلوم نبودن علت حادثه و قصور قطعي اند شده
سـئوليت حقـوقي دولـت    بستن راه، چه در امـداد رسـاني متعـارف بـه مجروحـان، م     

ي الهـه  المللـ  بـين بايد در دادگاه ران يكشورها از جمله اسعودي محرز است. بنابراين 
طرح دعوا كند و با توجه بـه احـراز تمـام شـرايط الزم از جملـه عضـويت ايـران و        
عربستان در اين دادگاه و همچنـين محـرز بـودن برخـي خطاهـاي صـورت گرفتـه،        

شوند. نكته مهم در اين دادگاه اين است كـه   ميارت محكوم به جبران خسها  سعودي
كـه  اي  نتيجـه  اقللذا حـد  ،حقوقي صالح استهاي  اين مرجع تنها در خصوص جنبه
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و جبـران  هـا   در اين دادگـاه بـه دسـت آورد، عـذرخواهي رسـمي سـعودي       توان مي
 .خسارت مالي است

 الههداوري  .۲

شهر الهه هلند به نمايندگي از ساختار قضايي سازمان ملـل، مرجـع ديگـري هـم     
كه اختالفات كشـورها را بـه    ،دارد »مركز حقوقي و داوري الهه«براي پيگيري به نام 

ايـران و  كشـورها از جملـه   هرچند ارجاع اختالف . كند ميصورت داوطلبانه بررسي 
ي نيست، اما شرط ضروري آن موافقـت  عربستان در موردفاجعه منا به اين مرجع منتف

رسد چندان اميـدي بـه تحقـق آن     ميشرطي كه به نظر  .با اين ارجاع استها  سعودي
 .نيست

 عربستان  هاي  شکايت در دادگاه .۳

ي هـر كشـوري در خصـوص جرايمـي كـه در      المللـ  بينهاي  كنوانسيون بر اساس
هـاي   عادالنـه را در دادگـاه  افتد مسئول است و بايد شرايط دادرسي  ميخاكش اتفاق 

 تـوان  مـي ن ،خود فراهم كند، ولي با توجه به ساختار پليسي و بسـته كشـور عربسـتان   
اميدي به موفقيت اين روش داشت. اما از سوي ديگر طرح دعواهاي سياسـي متعـدد   

حداقل ادعاهاي حقـوق   چراكهعربستان كاركرد خود را خواهد داشت. هاي  در دادگاه
  .را برمال خواهد كرد بشري رژيم سعودي

   رانياز جمله اها  کشورهاي  شکايت در دادگاه .۴

اصـل تابعيـت    بـر اسـاس  كه  92قانون مجازات اسالمي مصوب  8ماده  بر اساس
واقع شـود، دادگـاه   عليه شهروندان ايراني جرمي  ،منفعل تنظيم شده، در هر جاي دنيا

 .ن موضوع را دارديبه ا يدگيت رسيصالحايران 
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 المللي کيفري   شکايت از عربستان در ديوان بين .۵

رسـد پيگيـري    مـي بـه ذهـن   هـا   پنجمين مسيري كه براي پيگيري مسببان جنايت
ي كيفري است. متاسفانه مطابق اساسـنامه  الملل بينموضوع از طريق شكايت در ديوان 

كشـور شـاكي و   دو هي كيفري تنهـا در صـورتي صـالح اسـت كـ     الملل بيندادگاه  ،رم
هنوز عربسـتان  امـا  ،مشتكي عنه عضـو ايـن دادگـاه بـوده و اساسـنامه آن را بپذيرنـد      

 .است اساسنامه ديوان را امضا نكرده

  ي کيفري  الملل بيندادگاه  .۶

ي داشـته باشـد،   تـر  رسد ضمانت اجراي قوي ميي كه به نظر هاي راهيكي ديگر از 
 .ي كيفـري اسـت  المللـ  بـين از طرق فوق العاده در دادگاه ها  پيگيري محاكمه سعودي

ي كيفري ارجـاع دهـد،   الملل بينرا به دادگاه اي  اگر شوراي امنيت حادثه اينكهتوضيح 
اين دادگاه مكلف است عوامل حادثه را محاكمه كند ولو كشور خاطي عضـو ديـوان   

از هـا   كشورنباشد و اساسنامه را نپذيرفته باشد. از همين جا مسئوليت وزارت خارجه 
هـاي   و دستگاه ديپلماسي بايـد از طريـق سـازمان همكـاري     شود ميآغاز ن رايجمله ا

اسالمي، كشورهاي قرباني داده در حادثه منا را نسبت به تشكيل يك كميتـه حقيقـت   
ياب اقناع كند و با اجماع به وجود آمده موضوع را به شوراي امنيت بكشاند تا بتـوان  

محاكمه بكشاند. اين مسير گرچه بسـيار  ميز پاي عامالن اين جنايت فاجعه آميز را به 
فوايـد سياسـي هـم     ،طوالني است اما پيگيري آن عالوه بر احتمال به نتيجـه رسـيدن  

تـا حـدي   آنهـا   يخود سـر با تحميل هزينه سياسي سنگين به عربستان،  چراكه، دارد
ـ  مي. پيگيري حقوقي فاجعه منا در مسيرهاي گفته شده همچنين شود ميمهار  د در توان

 .باشدمؤثر  يالملل بينروند انتقال مديريت حج به يك كميته 

هزينه سياسي را بـراي عربسـتان افـزايش     توان ميبا ديپلماسي فعال،  قين طريا از
نرسد، سندي ديگر خواهد بود بر چرخه سياسي هم د. اين اقدام حتي اگر به نتيجه اد
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ـ   ي پيگيـر احقـاق حقـوق جـان     و مجعول نهادهايي كه بايد به وقت اتفاقـات اينچنين
 شود مين صداي مظلوميت اين جان باختگان هرگز شنيده وگرنهباختگان باشند، 

        ::::ررررييييدالئل زدالئل زدالئل زدالئل زبه به به به ن اقدامات ن اقدامات ن اقدامات ن اقدامات يييير ار ار ار اييييتاثتاثتاثتاث

 حجـاز  نيسـرزم  وارد يزا داشته و به صورت قانونيوسانحه ديده ه حجاج يكل .1
  ده بودند.ش

شـدند و امكانـات   ن حادثـه  يـ دچار ا ين تحت كنترل سعوديحجاج در سرزم .2
  بود. يار سعوديت بحران در اختيريمد

  .يگرينه كس د ،بودند يسعود يان دولتمأمور ،جاد بحرانيعوامل ا .3
ن حـال هـر   يبا ا .كند ميثابت را  يت سعوديمسئول ييبه تنهاباال ل يك از داليهر 
  ازد.  اند يم يت خون حجاج را به گردن سعوديل مسئوليسه دل

  ؟بود يا فاجعه منا عمديآ

ن يـ شـواهد، ا  يبوده، كه البته بعض يقبل ريزي برنامهمعتقدند، فاجعه منا با اي  عده اينكه
نظـر   و ده را داشـتند يـ ن عقيمختلف هم همـ  ياز حجاج كشورهااي  داد وعده ميرا نشان 

ت و يريضـعف مـد  دليل  به من فاجعه منانظر  بهندارم.  ين اعتقادي. اما من چنبيان شدآنها 
رسـاني   كمـك بـه موقـع و    يالبته، عدم اطـالع رسـان   .بود ريپرسنل درگ يكاف عدم تجربه

 عربسـتان  ياسـ يسهاي  درون كشور و جناح ياسيمشكالت سدليل  به ديف، شايار ضعيبس
ض يرتـراز انتظـار، تبعـ   يد يلـ يخ ير انجام شد، امدادرسـان يد يمثالً چرا اطالع رسان باشد.

گـررا  يداي  وه وعـده يـ وم يسبزهاي  نريرا در كانتها  ازجنازه ي، گذاشتن تعدادها تين مليب
ده يا از سـرما بـه هـم چسـب    يو  يا از گرما متالشيحمل گوشت، كه جنازه  ينرهايدر كانت

ـ ا ،نقدر عقلشـان برسـد  يم اكرد نمي هم كه كرده بودند و من فكر يبودند. البته كار خوب ن ي
گرفتنـد تـا    مـي  »ان ا يد« و سعكـ از او خواسـتند دفـن كننـد،     ميبود كه هر كس را كه 
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  دا كنند.  ياز صاحب جسد را پيبتوانند در صورت ن
كـه حـج    يتا زمان، باشد يباق ياگر عمرتصميم دارم ان اضافه كنم، من يالبته درپا

ـ امن واقعـاً  چراكه. ،به حج نرومشود ميآل سعود اداره  توسط ت جـان انسـان در هـر    ي
ـ  اسـت. در  يدر مكان درخطر جـد  لحظه و د، كـه  يـ د تـوان  مـي سـه سـاده   يمقاك ي
كـه حاضـر    ي، مرد7نين روز شهادت امام حسيسالگرد چهلم(ن ياربع ييمايدرراهپ

نفـر در مقابـل حـداقل    150حـدود   ـبا سپاه اندك   د ويايظالمان كنار ب نشد، با ظلم و
هـاي   در فاصـله  .نـداد)  به حكومت ظالم تن در يد شد، وليستاد وشهيا ـ  نفر 12000

، كننـد  مـي ت شركت يجمعميليون  20 يعراق تا كربال، هر سال باال يشهرهامتفاوت 
حـج امسـال كـه    نفـري  ميليوني  3ت يامده. اما جمعيش نيپ يالحمدهللا تا كنون مشكل

ـ نفر آنها در معرض خطر بودند، از ا 20000فقط  ـ  ي  آنهـا نفـر   10000ش از ين رقـم ب
 يافـراد از كشـورها   يلومتريك 100تا 50ن يبن ياربع ييماي. البته در راهپاند باخته  جان

ـ متر حـد اقـل   50تا 10(هر  ي، تعداد قابل توجهيسن عه وياز ش يمختلف اسالم ك) ي
وصدها موكب(اسـتراحت گـاه)   ها  ن راهيافراد بهاي  دارد. خانه محل استراحت وجود

 يكـ يالكتر يهـا  ، بلكه با دستگاهدهند ميوه ي، غذا وميدنيان نوشيمايكه نه تنها به راهپ
ـ . ادهنـد  مـي وبعد هم اسـكان شـبانه    ژ دادهان را ماسايمايافراد خبره بدن راهپو يا  ن ي

ان خواهش، بلكـه بـه آنهـا    يماينه تنها ازراهپپذيرايي كردن،  يبرا يزبانان، درموارديم
 ياقامـت شـبانه و....، مجـان    ين خدمات اعم از غذا، مكان براي. همه اكنند ميالتماس 
ـ   بـه صـورت  را افراد، يان ندارد. زيمايراهپ يراباي  نهيچ هزيبوده وه  يداوطلبانـه وحت

روز  10طـول سـال، بـه مـدت حـدود       ن مخـارج در يـ ره ايـ ذخ افراد كم درآمـد، بـا  
خ جهـان واسـالم،   يت خدمت وكمك به حفظ راه آزاد مرد تارين، به نياربع ييمايراهپ

كـه  كـم  ي سـت و يدر قـرن ب  9امبريو نوه پ 8يفرزند فاطمه و عل 7نيحس يعني
  .كنند ميه ين، هديان اربعيماي، به راهپستها انسانت ياكثر يرانيحزمان 
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 اقضا و قدر و فاجعه من

ان حـج در  يـ ت مجريكمرنگ كردن مسؤل يكه برا يغات فراوانيدر چهارچوب تبل
بنامنـد و   ير الهـ ين حادثـه را تقـد  يـ تـالش دارنـد ا   يبرخ ،رديگ ميانجام منا فاجعه 

 .ستين ياز قضا و قدر اله يند مفريبگو

 ،خيز عبـداهللا آل شـ  يخ عبـدالعز يعربستان (واس) شـ  يبر اساس گزارش خبرگزار
كـه   شـده اسـت   يدانسـته و مـدع   يرا قضا و قدر الهمنا  اعظم عربستان فاجعه يمفت

ول ئكـه رخ داده مسـ  اي  ستد. شـما در حادثـه  يفاجعه مقصر ن در اينمقامات عربستان 
ن يـ د امـا در مـورد ا  يـ د ارائـه كرد يار و توان داشتيتمام آنچه كه در اخت چراكهد يستين

انسـان در آن نقـش    و قضا و قـدر بـوده   چراكهد يآ مياز عهده انسان برن يحادثه كار
  .افتاد اتفاق مي نداشته و به هر حال

 :ر استين شبهه به صورت مختصر به شرح زيپاسخ ا 

گـر  ين حوادث عـالم اسـت بـه عبـارت د    نظام مند بود يبه معنا يقضا و قدر اله
را بـا انـدازه و    يزيـ كه خداوند هر چ ين معنياست به ا يرياندازه گ يبه معنا» قدر«

ْ (ايد: فرم ميده است. خداوند متعال يت خاص آفرياستعداد و قابل
َ

� 
� ُ
ا � ْقنـاهُ  إِنـ�

َ
ٍء َخل

 )49 :ايم. (قمر آفريده يا را به اندازه يما هر چيز«؛ )بَِقَدرٍ 

ست كه بر اساس سـنن  ها تياز آن استعدادها و قابل يكيتحقق  يبه معنا» قضا«و 
مختلـف  هـاي   ك قطعه چوب استعداد دارد كه به شكليرسد. مثال  ميت يبه فعل ياله

ـ     يـ د هر چـه ا يدر آ قطعـا محـدود اسـت مـثال      ين اسـتعدادها متعـدد هـم باشـد ول
ـ به ا .ستيك قطعه آهن هست در آن نيكه در  يهاي تيقابل هـا   تيـ ن اسـتعداد و قابل ي

در اثر عوامل ها  از آن استعداد يكيحال اگر  .شود ميئ گفته ياندازه آن ش يعني» قدر«
 .شود ميل به قضا يمحقق شد تبد ير اراديا غي ياراد

بـا   يزيهر چ ين است كه در نظام هستياعتقاد به ا ،اعتقاد به قضا و قدر ،نيبنابر ا
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ار در چهارچوب نظام علـت و معلـول   گطور قانونمند و سازن به يق و معيمحاسبه دق

سـت  ين يديده نادرست جبر ندارد. ترديبه عق يده ربطين عقيقرار داده شده است و ا

 يچـه برگـ   ،دهـد  نمي فوق رخ يبه معنا ير الهيدر عالم جز به تقد يچ رخداديكه ه

 ،است ير الهيتقد هر دو به ،زند ميكه از انسان سر  يچه كار افتد و ميكه از درخت 

ار در افعـال انسـان اسـت    ير در آن دو متفاوت است و آن وجود اختيان تقديجر يول

خدا خواسته است كه انسـان مختـار    يعنياست.  ير الهيت و تقديكه آن هم جزء مش

 .را انجام دهد يار خود كاريباشد و به اخت

انسـان اسـت) تحقـق اسـباب آن از      يژگي(كه و يتحقق افعال اراد ين برايبنابر ا

آگاهانـه  خواهد بـود و اگـر نا   يجمله اراده الزم است كه اگر آگاهانه باشد فعل عمد

 .خود را دارد يا خطاست. كه هر كدام آثار حقوقيباشد شبه عمد 

ونـد  يپ يت الهـ يش را بـه مشـ  يخـو  يم با نقل منطق مشركان كه گمراهـ يقرآن كر

 :گفتند ميزدند و  مي

منــا ِمـن � لـو شــاءَ ( نــا َوال آباُؤنـا َوال َحر�
ْ
/ َ0ْ

َ
تبرئــه  يمشــركان (بــرا«؛ )ءٍ  اب� مـا أ

شديم و نه پـدران مـا و نـه     يخواست، نه ما مشرك م ياگر خدا م»گويند: يخويش) م

 .كرديم يرا تحريم م يچيز

ِيـَن ِمـْن ( ه:ك گويد مين منطق را مردود شمرده و پاسخ يا
ّ

َب ا5 ـذ�
َ
ـذلَِك ك

َ
ـْبلِِهْم ك

َ
ق

گفتنـد و   يكه پيش از آنها بودند نيز، همـين گونـه دروغ مـ    يكسان«؛ )ذاقوا بأَسنا َحّ> 

 )35: . (انعام»سرانجام (طعم) كيفر ما را چشيدند

  :مهم دو نکته

ويـژه   جهان اسالم و بـه آمده در وجود  به ين حادثه و جو روانياز ادارد دشمن تالش 

  :كند ميموضوع تكيه دو  يشتر رويد و بنسوء استفاده ك يران اسالميجامعه ادر 
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  . نرفتن به حج1

ـ نكن يپـر خطـر   ين جـا يد و پول خود را صرف چنيبه حج نرو آن جـاي   بـه  .دي
ـ بپرداز يگـر يد ريد به كار خيبرو بـزرگ اسـت. مشـاعر مقدسـه و      يطنتين شـ يـ د. اي

هـا   مسـلمان  بسا آل سعود از نرفتن يست و ايآل سعود ن ين ارث پدريفين شريحرم
ر و يـ ار پـر خ يضه واجـب و بسـ  يك فرين يبه حج خوشحال هم بشوند. اها  يرانيا و

رد. اگـر  يـ ر حـوادث قـرار گ  يد تحت تأثيچ وجه نبايبركت و تمدن ساز است كه به ه
ـ نفر بگ 500در حج امسال را  يرانيان ايآمار قربان هـزار   62ت يـ م نسـبت بـه جمع  يري

ران بـه  يدرصد حجاج ا 99ش از ين بي، بنابراشود ميك درصد يحجاج كمتر از  ينفر
  برگشتند. يرفتند و اعمالشان را انجام دادند و به سالمت يسالمت

  . اختالف افكني2

ـ يعرب و عجم كشاندن و تبد يمسئله را به دعوا ـ ل يل موضوع ب آل سـعود   ياقتي
ب اعـر اهرگز بـا  ها  يرانياز جمله ها و ا مسلمانن عرب و عجم. يب يتيبه اختالف قوم

ـ ، سال در جنگ بـود  8با حزب بعث ايران م. ينداشته و ندار يچ مشكليه هرگـز   يول
ـ  ايـم.  آن را به حساب مردم عراق كه عرب هسـتند نگذاشـته   اكنـون در   همهـا  يعراق

 آينـد  مـي ران يو به ا كنند مي ييرايپذها  يرانياز ما ا ،شان خودين خويمثل بهتر ،نياربع
ن روابـط را  يه عـرب بهتـر  يم. ما با لبنان عرب و سـور يكن مي ييرايز از آنان پذيو ما ن

چ يل عـرب بـودن هـ   يز به دليم و البته با عربستان نيبا آنان ندار يچ مشكليم و هيدار
  .ميمشكل دار يسعوددولت بلكه با  ،ميندار يمشكل

 د پاسخ داده شود؟يكه با ياالتؤس

 :ر مطرح استياالت زؤسمنا  در روز حادثه يسعودان مأمورعملكرد  درباره

آن ماننـد   يمواز يرهاي) مس204شماره  ريمسك راه (يص يتخص يبه جا ا اگريآ .1
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 كردنـد  مـي در آنها بودند باز  يكمتر يليت خيراه سوق العرب و جوهره كه جمع
 وست؟  يپ مين حادثه به وقوع يا ايآ

مراقبـت مشـرف    يهـا  برج يكه دارا يان دفاع مدنمأمورو  يس سعودياگر پلا يآ .2
ت از يـ ر شدن جمعيزاسر ين وقوع ازدحام جلويدر ح ،استهاي منا  راهبر همه 

ن يـ ن فاجعه به ايگرفتند ابعاد ا مي را 204ابان يخ يبه سو ،ض اطرافيابان عريخ
 ؟  شد مي يگستردگ

ـ از طروقوع حادثه كه هزاران نفـر   ياگر در ابتداا يآ .3  ياضـطرار  يهـا   شـماره  قي
ـ  ،آمدنـد  مـي رساني  كمكاطالع داده شد به  يان سعودمأموربه  ،اعالم شده ا بـه  ي

 شـد  مـي  داده دستور بود …الجزائر و  ياطراف كه مربوط به كشورها يچادرها
ابعـاد  كننـد   بـاز  گرفتـه  قـرار  محاصره در حجاج يرو به را خودهاي  يورود كه

 ن حد گسترده بود؟يفاجعه به ا

ر يسـا  يامـداد  يروهاينو به  آمده تر عيسر يامداد يروهاينا اگر بعد از فاجعه يآ .4
 ؟شد مين اركمتري، حجم تلفات بسشد ميت داده يكشورها هم اجازه فعال

بردند، افراد زنـده   نمي ريبه گوشه مس ودربا لها  افراد زنده را همراه با مرده ا اگريآ .5
 ابند؟يستند نجات توان مينهوش  بي و يا حال ياما ب

 يمـه جـان  ي، آنهـا كـه ن  هـا  نريختن آنهـادر كـانت  يموقع انتقال اجساد ور ا اگر دريآ .6
 ؟شدند نميكشته  يند، عده كمترشد ميمنتقل ها  داشتند، به آمبوالنس

، شـد  مـي توجه  انگرياه پوستان هم به اندازه ديبه س نبود و يض نژاديا اگر تبعيآ .7
 ؟رفت مين ياه پوست از بين همه سيا

كافر نخوانـدن حجـاج در عربسـتان     مشرك و ، ويا طائفه و يا اگر مسائل قوميآ .8
جـان   يبـ  يك نفر زنده ولي يگلو يرو خود را يپا يمأمورنبود، امكان داشت 

 ن باشد كه او كافر است؟يااش  بهانه ا برود ويبگذارد، تا از دن
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ت عربسـتان  يريآن ضـعف مـد   ينفر كه عامـل اصـل   7000ش از يا درگذشت بيآ .9
ـ به ا يكيتبر يبود، جا بـه  هـا   دولـت  بعضـي كـه   گـزارد  مـي  ين حكومـت بـاق  ي
 ك گفتند؟يتبرها  سعودي

 يقـ يهنوز تعـداد دق منا  فاجعه ماه از ش از چنديح است كه با گذشت بيا صحيآ .10
 اعالن نگردد؟ الملل بينن فاجعه به جامعه ياز تلفات ا

  شنهاد:  يپ

، يحقـوق بشـر   ينهادهـا  ، از جمله سـازمان ملـل و  يالملل بينان از مجامع يپا در
 د وياسـات  و ياز سـازمان كنفـرانس اسـالم    بـه ويـژه   و اشخاص حقيقـي و حقـوقي  

  رود، تا:   ميانتظار  ياسالم يكشورها به ويژهشورها كان همه يدانشجو
همـين تعـداد،   حـدود   نفر كشته و 7000ش از ي، كه بين فاجعه بزرگ بشريمقابل ا در .1

كـه   يبا هر اقـدام  نمود. سكوت ننموده وخانواده را داغدار  7000بيش از  مجروح و
 رند.  يستان بگبن مظلومان را از دولت عريباشد، حق ا شان مقدوريبرا

همـه   يكـه بـرا   يفاجعه منا گفتند، اداره امـورحج، عبـادت  شاهدان گونه كه  همان .2
ي توانايـن نـا  با آن هم  ،ك كشوريبه عهده  شود ميمسلمانان واجب است را ن

و يـا   ،يلذا الزم اسـت سـازمان كنفـرانس اسـالم    گذاشت.  و ضعف مديريت
جهان اسالم را بـه عهـده    ينه دو شهر مذهبيمد ره امور مكه واسازمان ملل، اد

 يكـه هـر از چنـد    يعيل فجاين قبيبگذارد، تا از امسلمان چند كشور توانمند 
 د.شو يريافتد، جلوگ ميدر موسم حج اتفاق 

را فـراهم   ين اقـدام ي، امكـان چنـ  يالملل بينجوامع و يا  كه عربستان يدر صورت .3
نـدگان  يكـه متشـكل از نما   يينكنند، حداقل اداره امور حج را به عهـده شـورا  

ت اجتماعـات بـزرگ را داشـته    يري، كه تجربـه مـد  ياسالم توانمند يكشورها
 باشند قرار دهند.
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ـ نظاي  نامه آيين، شود مياداره حج  دار ا كشور كه عهدهيا شورا يهرگروه  .4  HSEر ي
ا يـ گـروه   سـند و يهر بخش از اعمال در منـاطق مختلـف بنو   يبرا OSHAا ي

 باشند.   نامه آيينآن  يبه اجراموظف  يمجر يكشورها

 ه ويـ هر محل از اعمال حج ته يت برايجمع بر اساس ن شدهيتدوهاي  نامه آيين  .5
 ب برسد.  يبه تصو

نقـل،   حمـل و  و وودرخ امور نجانب دريساله، ا 25ش از يبا توجه به تخصص ب .6
 نياز متخصصـ  يبعضـ  يدر امـور حـج، بـا همكـار    تجربه سال  30ش از يب و

ـ ام ايم. را شروع كرده نامه آيينن ينوشتن ا ،همربوطهاي  رشته د اسـت پـس از   ي
 ن امر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و    ي، توسط مسؤلها نامه آيينن ين ايان تدويپا

 ند.يآن نما يعربستان را موظف به اجرا ،يالملل نيجوامع ب

، قبـل از موسـم حـج،    ياسـالم  يحـج كشـورها  هاي  نكه، بعثهيشنهاد اين پيآخر .7
 امور حـج و  نوع مشاركت در يبرا ييها ، نشستدر سالبار  ا دويك يحداقل 
ـ  يهمـاهنگ  و يهمكار  و گريكـد يانتقـال تجـارب كشـورها بـه      ن خـود و يب

 ند.يامبرگزار ن از آنها در موسم حج يبردار بهره

 
  آن روز به اميد

  فرد يمحمد حسن شجاع
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  لباس احرام :۱ر يتصو

  

  

  

  

  

  

  

  : مسجدالحرام۲تصوير 
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  : مقام ابراهيم۳تصوير 

  

  

  

  

   

  

  

  : صفا و مروه۴تصوير 

  

  

  

  

  

  

  : عرفات۵تصوير 
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  : مشعر۶تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

  منا :۷ر يتصو

  

  

  

  

  

  

  

  به جمرات مناهاي  ريمس :۸ر يتصو
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  : حلق يا تقصير۹تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

  : رمي جمرات۱۰تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

  : افتادن جرثقيل۱۱تصوير 
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  مسجدالحرامل يجرثق يواژگون :۱۲ر يتصو

  

  

  
  
  
  
  

  آلود خونهاي  جنازه :۱۳ريتصو

  

  

  

  

  

  

  

  هايي که باعث کشتار شد : نرده۱۴تصوير 
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  )ها مهيدرب خ(ر باز شد. يکه د ييها درب :۱۵ر يتصو

  
  
  
  
  
  
  
  

  هم افتاده يروهاي  جنازه :۱۶ر يتصو

  
  

  

  

  

  

  مرتب شدههاي  جنازه :۱۷ر يتصو
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   تيبهت جمعـ  دهيفا يامداد ب :۱۸ر يتصو
  

  

  

  

  

  

  
  

  
  ها جنازه يآور جمع :۱۹ر يتصو

  

  
  
  
  
  
  

  : اکثريت سياه پوست هستند يا نه؟۲۰تصوير
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  منا محل وقوع حادثه :۲۱ريتصو

  
  
  
  
  
  
  
  

  ارزش بود : امدادي که آمدنش بي۲۲تصوير 

  
  
  
  
  
  
  

  ها ها پس از رديف شدن جنازه : باز شدن درب۲۳تصوير 
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  از جنازه و زباله  يبيترک :۲۴ ريتصو

  

  

  

  

  

  

  

  : راه رفتن روي اجساد حجاج۲۵تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

  : اکثريت حجاج سياه پوست۲۶تصوير 
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  ر حادثه نبودند.يساالن درگگ: فقط بزر۲۷ر يتصو

  

  

  

  

  
  

ر مساعدت يتصاون يدن اياز حجاج مسلمان با د يچطور برخ ؛ها ر غمناک پشت نردهي: تصاو۲۸ر يتصو

  نکردند. 

  
  

  

  

  

  

  

  از اجسادانبوهي  :۲۹ر يتصو


