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خدايا تو شاهد باش حاجيان زخمي
لب تشنهات را كشتند

خدايا تو شاهد باش
حاجيان زخميات را
با لب تشنه کشتند

خدايا تو شاهد باش كه حاجيان لب تشنه و زخمي خانهات را با سنگدلي كشتند .كشتند
تا كسي بر جنايتشان شهادت ندهد زيرا تو را شاهد اعمال خود نميبينند .خدايا شاهد باش
كه چون رسانههاي امريكايي و انگليسي را شاهد اعمال خود ميبينند ،آنها را با دالر خفه
كردند .خدايا ما شهادت ميدهيم كه رهبر انقالبمان به جز صهيونيستهاي جنايتكار هرگز
حاكماني را اينچنين خطاب نكرده بود و هرگز كساني را «روسياهان گمراه» نخوانده بود
اما چون قاتالن مهمانان قبلهات را فرومايهتر از دشمنانت در قبله اول مسلمين ميبينيم،
بايد كه از مظلومان تو سخن گفت و در دفاع از مظلوميت بر ظالم شوريد«:حكام سعودي
به جاي عذرخواهي و پشيماني و تعقيب قضايي مقصران مستقي ِم اين حادثه هولناك ،با
نهايت بيشرمي و وقاحت ،حتي از تشكيل هيئت حقيقتياب بينالملل اسالمي
نيز سر باز زدند؛ به جاي ايستادن در جايگاه متهم ،در جايگاه مدعي ايستادند و
دشمني ديرين خود با جمهوري اسالمي و با هر پرچم برافراشته اسالم در مقابله با
كفر و استكبار را با خباثت و َس ُبكسري بيشتر آشكار ساختند .بوقهاي تبليغاتي
آنان اعم از سياس��تمداراني كه رفتار آنان در برابر صهيونيستها و امريكا ننگ
جهان اسالم است ،تا مفتيان ناپرهيزكار و حرامخواري كه آشكارا برخالف كتاب
و سنت فتوا ميدهند ،تا پادوهاي مطبوعاتي كه حتي وجدان حرفهاي هم مانع
دروغسازي و دروغگويي آنان نيست ،تالش بيهوده ميكنند كه جمهوري اسالمي
حج امسال ،متهم نشان دهند .حكام فتنهانگيزي
را در محرومسازي حجاج ايراني از ّ
كه با تشكيل و تجهيز گروههاي تكفيري و شرور ،دنياي اسالم را گرفتار جنگهاي
داخلي و قتل و جرح بيگناهان كردهاند و يمن ،عراق ،شام ،ليبي و برخي ديگر از
كشورها را به خون آغشتهاند؛ سياس��تبازان از خدا بيخبري كه ِ
دست دوستي
به رژيم اشغالگر صهيونيست داده و چشم بر رنج و مصيبت جانكاه فلسطينيان
بستهاند و دامنه ظلم و خيانت خود را تا شهر و روستاي بحرين گستردهاند؛ حاكمان بيدين
و بيوجداني كه فاجعه بزرگ منا را پدي��د آورده و با نام خادمان حرمين ،حريم حرم امن
الهي را شكسته و ميهمانان خداي رحمان را در روز عيد در منا و پيش از آن در مسجدالحرام
قرباني كردهاند ،اكنون از سياسي نشدن حج َدم ميزنند و ديگران را به گناهان بزرگي كه
خود مرتكب شده يا تسبيب كردهاند ،متهم ميكنند».
اكنون صداي رساي رهبرمان را ميشنويم كه« اين ش��جره خبيثه ملعونه لياقت اداره
مراسم حج را ندارد ».صدايي كه سالها در گلو نگه داشتيم تا مسلمانان براي شنيدن اين
حقيقت ،مصاديق آن را با عينيت بيشتر ببينند و جهان اسالم براي دريافت اين صداي حق
به بلوغ برسد .رهبرمان حاجيان جانباخته در منا را شهيد راه تو مينامد و سكوت جهان
مقابل شهادت 7هزار زائر را يك مصيبت بزرگ ميداند« :كوتاهي و بيكفايتي آل سعود
در اين حادثه ،اثبات مجدد بيلياقتي اين شجره خبيث ه ملعونه در تصدي و اداره حرمين
شريفين است .اگر راست ميگويند و در حادثه بيتقصيرند ،بگذارند يك هيئت حقيقت
ياب اسالمي -بينالمللي ،واقعيات مسئله را از نزديك بررسي و روشن كند .حادثه منا و
جان باختن حاجيان ايراني در حال عبادت و با لبان تشنه و در زير آفتاب سوزان ،حادثهاي
عميقاً غمانگيز و فراموشنشدني است ،البته اين حادثه ابعاد گوناگون و روشنگري از لحاظ
سياسي ،اجتماعي ،اخالقي و ديني دارد كه اين ابعاد نبايد فراموش شوند .سال گذشته،
مواجه شدن خانوادهها با خبر درگذشت عزيزانشان و بازگشت جنازههاي آنان بسيار سخت
و دشوار بود اما مقابل اين مصيبت ،توجه به اين واقعيت كه آن عزيزان همچون شهدا در
سايه مغفرت ،رحمت و نعمت الهي هستند ميتواند مايه تسلي و آرامش باشد.
البته سكوت دولتها و حتي علما ،فعاالن سياسي ،روشنفكران و نخبگان جهان اسالم در
قبال شهادت  7هزار زائر بيگناه ،بالي بزرگ امت اسالمي است .حساس نبودن در قبال
مسائلي نظير حادثه سخت و جانكاه منا ،مصيبت واقعي جهان اسالم است».
دبير ويژهنامه
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سياسيکاري سازمانملل

به استناد منشور سازمان ملل متحد ميتواند منا را يك «بحران» اعالم و از دادستان ديوان كيفري
بينالمللي بخواهد اين قضيه را رسيدگي كند .رويه شوراي امنيت هم اين موضوع را تأييد ميكند.
در قضاياي يوگسالوي سابق و روآندا با آنکه هنوز ICCتاسيس نشده بود و طرفين درگير هم به ICJ
نپيوسته بودند ،شوراي امنيت به استناد منشور سازمان ملل با مصوبهاي،آن قضايا را به دادگاهي
بينالمللي ارجاع داد و مورد رسيدگي قرار گرفت و احكامي هم صادر شد.

نسلکشي منا را
به حکم اول«ديوانعدل» برسانيد

سازمان حج و وزارت خارجه به شرط فراقت از سياست (!) و غفلت نکردن از ظرفيت نهادهاي
حقوقي بينالمللي و منطقهاي از امکان «ديوان عدل» سازمان کنفرانس اسالمي و شوراي
حقوق بشر سازمان ملل براي دعاوي حقوقي منا استفادهکنند
صادق پارسا
اين س��خن درست است كه دولت س��لطنتي سعودي
قاعده و حقوق نميشناس��د و در بين كشورهاي دنيا
بدترين وضعيت را به لحاظ نقض مستندات ،مكتوبات
و عرفيات حقوقي چه در عرصه داخلي و چه در عرصه
بينالمللي دارد ،اما به هر حال و بنا به داليلي قانعكننده
رخدادهاي سال گذشته حج ،به دور از جوانب سياسي،
فرهنگي ،اقتصادي و اجتماع��ي ،از لحاظ حقوقي هم
قابلواكاوي است.
از كش��وري كه بديهيترين حقوق شهروندان خودش
را هم ب��ه فجيعترين وج��ه و به صورت س��اختاري و
تش��كيالتي ناديده ميگيرد ،انتظار گ��ردن نهادن به
موازين حقوق بينالملل ،چه بسا انتظار بيراهي باشد،
اما افشاي پلشتي نهادينه شده در رژيم سفاك آلسعود
و فروريختن پرستيژ پوشالي عربستان به لحاظ حقوقي
و حقوق بش��ري ،يكي از فوايد و اولين فايده بررس��ي
حقوقي واقعه منا اس��ت وگرنه واضح اس��ت كس��ي از
عربستان سلطنتي و خودكامه انتظار جبران خسارت
حادثه منا را ندارد.
در ادامه ،چند نكته پيرامون ابعاد حقوقي به ش��هادت
رساندن به قولي 6هزار نفر از حاجيان سال 94يادآوري
ميشود.
 -1دو نهاد بينالمللي وابسته به سازمان ملل ،دعاوي
حقوقي بي��ن دولتها را رس��يدگي ميكنن��د؛ يكي

ديوان دادگس��تري بينالمللي ( )ICJو ديگري ديوان
بينالملل��ي كيفري ( .)ICCالزمه رس��يدگي دعاوي
بين دولتها در اي��ن دو نهاد ،عضو ب��ودن دولتهاي
طرف دعواست .عربس��تان و ايران نه به ديوان كيفري
بينالمللي پيوس��تهاند و نه صالحي��ت ترافعي ديوان
بينالمللي دادگستري را پذيرفته اند .لذا ابتدائاً اين دو
نهاد نخواهند توانست شكايتي از ايران عليه عربستان
دريافت كنند و به اس��تناد آن وارد رسيدگي به قضيه
منا شوند.
اما اين سخن به معناي رسيدگي نکردن به حادثه منا در
مجمعي بينالمللي نيست .شوراي امنيت سازمان ملل
به استناد منشور سازمان ملل متحد ميتواند منا را يك
«بحران» اعالم و از دادستان ديوان كيفري بينالمللي
بخواهد اين قضيه را رسيدگي كند .رويه شوراي امنيت
هم اين موضوع را تأييد ميكند .در قضاياي يوگسالوي
س��ابق و روآندا با آنکه هنوز ICCتاسيس نشده بود و
طرفين درگير هم به ICJنپيوسته بودند ،شوراي امنيت
به استناد منشور سازمان ملل با مصوبهاي،آن قضايا را
به دادگاهي بينالمللي ارجاع داد و مورد رسيدگي قرار
گرفت و احكامي هم صادر شد.
اينكه عربس��تان با وجود امريكا در ش��وراي امنيت از
حاش��يه امني برخوردار اس��ت و نميتوان انتظاري از
اين شورا براي اقدام جدي در قضيه منا داشت ،سخن
ديگري است كه سياسي است ،نه حقوقي .اين موضوع

هم كه نهادهاي بينالمللي غالباً سياس��يكارانه عمل
مينمايند و چه بسا با ارجاع قضيه منا به ديوان كيفري
بينالمللي اتفاق چندان خاصي هم در نهايت نيفتد ،نيز
سخني سياسي است كه البته رويه نهادهاي بينالمللي
آن را تأييد هم ميكند .بيش��ترين اهميت نگارش اين
بند بيشتر در يادآوري اين نكته بود كه به لحاظ حقوقي،
رخداد منا ميتوان��د در يك��ي از دو دادگاه بينالمللي
زيرمجموعه س��ازمان ملل متحد مورد رسيدگي قرار
بگيرد.
نانوشته نبايد گذاش��ت كه همه پيششرطهاي ديگر
بررس��ي من��ا در يك��ي از دو دادگاه بينالمللي ،نظير

اگرچه ديوان ع�دل از زمان تأس�يس تا كنون
حكمي صادر نكرده ،لكن اين ظرفيت در سازمان
كنفرانس اسالمي موجود است و ميتوان از آن در
راستاي احقاق حقوق حاجيان و خانوادههاي آنها
بهره برد .جدا از ديوان عدل ،سازمان كنفرانس
اسلامي ب�ه اس�تناد اساس�نامه خ�ود خواهد
توانست رأساً شهادت هزاران نفر از مسلمانان
را رس�يدگي و كش�ور خاط�ي را مؤاخ�ذه کن�د

طرح دع��واي ابتداي��ي در محاكم داخل عربس��تان و
عدم نتيجهگيري از آن و مواردي از اين دس��ت كه در
اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي و ديوان دادگستري
بينالمللي پيشبيني شده ،در نظر راقم اين سطور بوده
و با در نظر داشتن تمام آنها امكان رسيدگي به قضيه منا
در مراجع قضايي بينالمللي مورد ادعا واقع شده است.
صرفاً به لحاظ تخصصي نبودن اين نوشته و ضيق آن از
ارائه جزئيات حقوقي اين پيشفرضها خودداري شده
و اين به معناي ناديده گرفتن آنها نبوده است.
 -2در مسئوليت عربستان در موضوع حمايت نکردن
از اتباع ساير كشورها در مناسك حج ،شك و شبههاي
نيست .حتي طبق موازين عامالشمول حقوق بينالملل،
براي مسئول شناختن كش��ور خاطي ،نيازي به احراز
مؤلفه «حمايت نكردن» از اتباع س��اير كش��ورها هم
نيس��ت ،بلكه همين كه براي تبعه يك كشور در قلمرو
كشور ديگر اتفاقي بيفتد و به هر دليلي يك تبعه خارجي
در كشور ميزبان كشته ش��ود ،دولت كشور مهمان به
لحاظ حقوقي مسئول قلمداد ميشود .اكنون بحث بر
سر اين است كه اين مسئوليت عربستان در چه نهادي
بررسي حقوقي شود.
عالوه ب��ر دو نه��اد بينالمللي پيشگفت��ه ،نهادهاي
منطقهاي هم ميتوانند به قضيه منا ورود كرده و آن را به
لحاظ حقوقي بررسي نمايند .اولين سازمان ذيصالح
در اين باره،س��ازمان كنفرانس اس�لامي است كه هم
عربستان عضو آن است و هم ساير كشورهايي كه اتباع
آنها در عربستان به شهادت رسيدهاند.
سازمان كنفرانس اسالمي ديواني به نام «ديوان عدل»
دارد .دي��وان عدل ،ي��ك مرجع قضايي ش��بيه ديوان
بينالمللي دادگستري اس��ت كه براي كل دعاوي بين
كشورهاي اسالمي پيشبيني شده است .ديوان عدل
ميتواند با تش��كيل كميتهاي حقيقتياب ،مستندات
ش��هادت هزاران نف��ر در من��ا را به صورت مس��تقل
جم��عآوري و با بررس��ي تمام جوان��ب موضوع ،حكم
حقوقي درخوري صادر كند.
اگرچه ديوان عدل از زمان تأس��يس ت��ا كنون حكمي
صادر نكرده است ،لكن اين ظرفيت در سازمان كنفرانس
اسالمي موجود است و ميتوان از آن در راستاي احقاق
حقوق حاجي��ان و خانوادههاي آنها بهره ب��رد .جدا از
ديوان عدل ،س��ازمان كنفرانس اس�لامي به اس��تناد
اساسنامه خود خواهد توانست رأس��اً شهادت هزاران
نفر از مسلمانان را رسيدگي و كشور خاطي را مؤاخذه
کند .البته اينكه س��ازمان كنفرانس اسالمي در چنبره
سياستهاي س��عوديها اس��ت و تا كنون هيچ اقدام
مفيدي در راستاي منافع مسلمانان جهان نكرده است،
مباحث غير حقوقياي است كه پرداختن به آن مطالب
مجراي ديگري را ميطلبد.
ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه عهدنامه مودتي
بين عربستان و ايران در س��ال  1308منعقد شده كه
مطابق ماده  4آن عربستان ملزم به حفظ امنيت و تأمين
آسايش حجاج ايراني شده اس��ت .همچنين وفق مواد
متعددي از كنوانس��يونهاي متعدد بينالمللي نظير
معاهده  1963وين راجع به روابط كنسولي ،عربستان
سعودي مس��ئول حفظ جان اتباع س��اير كشورهايي
اس��ت كه در خاك عربس��تان حضور مييابند و خود
دولت عربس��تان براي حضور آنه��ا در خاكش رواديد
صادر كرده است .مستندات بس��يار ديگري هم وجود
دارد كه چه سازمان كنفرانس اس�لامي و چه دو نهاد
بينالمللي حقوقي ميتوانند به استناد آنها مسئوليت
عربس��تان در قضيه منا را به لحاظ حقوقي محرز شده
بدانند و اين كشور را ملزم به پذيرش مسئوليت و جبران
خسارت کنند.

Génocide
منع نسلكشي در حقوق بينالملل به صورت قاعدهاي آمره ( )Jus cogensدرآمده است كه نقض آن از سوي
هر يك از تابعان حقوق بينالملل ،موجب مسئوليت نقضكننده در عرصه بينالمللي است .حتي كشوري
هم كه عضو هيچ يك از معاهدات بينالمللي و اساسنام ه سازمانهاي بينالمللي نباشد  ،بايد به قواعد آمره
بينالمللي ،از جمله منع نسلكشي احترام كامل بگذارد .شهادت چند هزار نفر در حادثه منا ،نسلكشي
مسلمانان يا به طور دقيقتر نسلكشي گروهي از مسلمانان غير وهابي به دست وهابيون بهشمار ميآيد

 -3نسلكش��ي ( )Génocideمطابق تعاريفي كه در
حقوق بينالملل از آن شده است ،اشاره به از بين بردن
يك گروه قومي ،ن��ژادي يا ديني دارد .ش��هادت چند
هزار نفر در حادثه منا ،با در نظر داش��تن ساير شرايط،
نسلكش��ي مس��لمانان يا به طور دقيقتر نسلكش��ي
گروهي از مس��لمانان غي��ر وهابي به دس��ت وهابيون
بهشمار ميآيد.
منع نسلكشي در حقوق بينالملل به صورت قاعدهاي
آمره ( )cogens Jusدرآمده است كه نقض آن از سوي
هر يك از تابعان حقوق بينالملل ،موجب مس��ئوليت
نقضكننده در عرصه بينالمللي است .يكي از خصايص
قواعد آمره اين اس��ت ك��ه احترام به آن از س��وي همه
دولتها واجب حقوقي است ،حتي كشوري هم كه عضو
هيچ يك از معاهدات بينالمللي و اساسنام ه سازمانهاي
بينالمللي نباشد  ،بايد به قواعد آمره بينالمللي ،از جمله
منع نسلكشي احترام كامل بگذارد.
از طرف ديگر ،حقوق بينالملل ،الاقل در دكترين اين اجازه
را به دولتهاي جهان داده اس��ت كه همه دولتها بتوانند
در صورت نقض قاعده آمره مانند منع نسلكش��ي در يك
كشور به طور فاحش ،سران آن كشور را محاكمه و محكوم
کنند .در عمل هم حقوق بينالملل در جرايمي مانند دزدي
دريايي و تروريسم ،مجوز محاكمه مرتكبين چنين جرايمي
را در تمام كشورها صادر كرده و آن را به رسميت شناخته
است .همچنين ،در صورت ورود رئيس كشوري كه مرتكب
نسلكشي يا به عنوان مثال تروريس��م شده است به يكي
ديگر از كشورها ،ميتوان در صورت محاكمه و محكوميت
قضايي ،وي را بازداشت و به تحمل مجازات وادار كرد.
به بياني ديگر ،رئيس كشوري كه مرتكب نقض فاحش
يكي از قواعد آمره بينالمللي ش��ده است ،از مصونيت
برخوردار نيس��ت و كش��ورها ميتوانند او را محاكمه و
مجازات کنند .در همين راس��تا ،ع�لاوه بر محكوميت
سران س��عودي ذيل عنوان نسلكشي مس��لمانان ،با
عنوان «نقض فاحش حقوق بشر» و ناديده گرفتن اولين
حق بش��ري يعني «حق حيات» هم ميتوان قضيه منا
را از طريق ش��وراي حقوق بشر س��ازمان ملل پيگيري
حقوقي  -سياسي کرد.
در خوش��بينانهترين حال��ت ،دول��ت عربس��تان ب��ا
س��وءمديريت باعث ش��هادت هزاران نفر ش��ده است.
اگرچه عربس��تان درباره واقعه منا اطالعات بسيار كم،
ناقص و بعضاً غلط و گمراهكننده منتش��ر كرده،لكن از
همين اطالعات منتشره مشخص شده است كه عربستان
با بكارگيري «نيروهاي داوطلب» و «آموزش نديده» به
جاي نيروهاي متخصص و مجرب در هدايت جمعيت
ميليوني حجاج ، ،باعث رخداد فاجعه منا شده است .بعد
از وقوع حادثه هم عربستان با بيكفايتيهايي نظير منع
آبرساني به حجاج در حال احتضار ،جلوگيري از ارسال
نيروهاي خبره كمكي به محل حادثه و انتقال افراد زنده
همراه تلفشدگان به س��ردخانه در بيشتر شدن تلفات
منا نقش داشته است.
تمام اين موارد ،مسئوليت حقوقي عربستان در قضيه منا
را محرز ميکند .اما اينكه چرا وزارت خارجه كشورمان به
همراه سازمان حج و زيارت با گذشت يك سال از حادثه
منا تا كنون هي��چ اقدام حقوقياي ب��راي احقاق الاقل
بخشي از حقوق از دست رفته ايرانيان نكردهاند،پرسشي
است كه پاس��خ آن حقوقي نيست .اينجاست كه ظاهرا ً
بايد پذيرفت در نظر مجريان سياست خارجي كشورمان،
«سياس��ت» هماره حرف اول و آخ��ر را ميزند ،حتي
آنجايي كه مستندات و مسلّمات حقوقي در محكوميت
دولت خاطي عربستان به طور واضح موجود باشد و حتي
آنجايي كه جان هزاران ايراني مطرح باشد.

w w w. j a v a n o n l i n e . c o m
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بيبيسي:فاجعه تقصيرحجاجبود!
روحاهلل صالحي
فاجعه هولناك و غمانگيز منا كه داغ بزرگي براي جهان اسالم بود ،واكنشهاي داخلي
و خارجي بسياري از مقامات و مطبوعات جهان را در پي داشت .در ميان موضع انفعالي
مقامات كشورهاي اسالمي نسبت به سوءمديريت عربستان ،غربيها هم در مقابل اين
فاجعه سكوت كردند و تنها به اعالم تسليت به خانواده حجاج و ابراز تأسف از اين مسئله
بسنده كردند تا با اين موضعگيري باري از دوش متحد سعودي خود بردارند .غمبارتر از
همه اين فجايع موضعگيري بيبيسي فارسي و برخي رسانههاي غربي بود که تقصير
را بر گردن حجاج لبتشنه شهيد انداختند!
فاجعه منا ك��ه در روز عيد س��عيد قربان س��ال  1394رخ داد و منجر به ش��هادت و
زخميشدن هزاران نفر از حجاج شد ،موجي از انتقادها را نسبت به بيكفايتي مقامات
سعودي در نحوه مديريت مناسك حج به راه انداخت .برخي از كشورهاي اسالمي در
نشستهاي مختلف خواستار مديريت جهاني اين مراسم به وسيله كشورهاي مسلمان
به جز عربستان شدند و برخي ديگر نيز نوك پيكان انتقادات را به سوي سوءمديريت و
بيتدبيري مقامات سعودي گرفتندو خواستار تحقيقات جامع و گسترده در خصوص
علل و عوامل بروز اين حادثه هولناك و غمانگيز شدند اما با گذشت يكسال از اين حادثه
رژيم آلس��عود نه تنها نتيجه تحقيقات خود را نسبت به بيتدبيري مأموران امنيتي
عربستان اعالم نكرده بلكه مقامات سعودي بارها در اظهارات خود در نهايت گستاخي،
حجاج را مسئول بينظمي معرفي و از زير بار مسئوليتهاي خود شانه خالي كردهاند.
هرچند انتظار ميرفت مقامات همه كش��ورها اين فاجعه را كه ناش��ي از بيتدبيري
آلسعود بود محكوم كنند و واكنش جدي نسبت به اين مسئله نشان دهند اما به غير
از ايران هيچ كش��وري موضع قاطعي در مقابل اين فاجعه نگرفت و اين مسئله رژيم
سعودي را جريتر از گذشته كرد تا جايي كه چند ماه پس از فاجعه منا ،اين رژيم آيتاهلل
محمدباقر نمرالنمر ،رهبر شيعيان عربستان را اعدام كرد و بار ديگر موجي از واكنشها
به سياستهاي مخربانه آلسعود در منطقه شكل گرفت.
سكوت غرب در مقابل فاجعه منا
كشورهاي غربي كه در سالهاي گذشته از همه جنايات عربستان سعودي در منطقه و
جهان حمايت كرده و چشم خود را به روي اين جنايات بستهاند ،در فاجعه منا هم اين
رويكرد خود را ادامه و بار ديگر نشان دادند كه در همدستي با عربستان از هيچ اقدامي
فروگذار نميكنند.
وزارت خارجه امريكا پس از بروز حادثه بدون اينكه از بيتدبيري سعوديها انتقاد كند با
صدور بيانيهاي تنها به پادشاه عربستان و همچنين خانوادههاي شهدا تسليت گفت.
انگلس��تان متحد اصلي امريكا كه سياس��تهاي خود در نظام بينالملل را مطابق با

خواستههاي واشنگتن تنظيم ميكند در مقابل اين فاجعه غمانگيز سكوت اختيار كرد.
انگليس كه روابط تجاري عميقي با سعوديها دارد ،با وجود آنكه در روزهاي نخست
پس از حادثه از سرنوشت دهها نفر از اتباع خود بيخبر بود ،تالشي براي روشن شدن
وضع آنها انجام نداد.
مهر سكوتي كه با دالرهاي نفتي س��عودي بر دهان نظام سلطه جهاني در فاجعه منا
خورده است پرده از چهره اين مدعيان دروغين برداشت و سران غرب حتي كوچكترين
واكنشي به رژيم عربستان حتي در مورد بيتدبيري مأموران امنيتي سعودي در نحوه
كمكرساني به حجاج نشان ندادند ،با اين اوصاف ميتوان گفت كه دستهاي غرب نيز
به خون كشتهشدگان در فاجعه منا آلوده شده است.
همسويي رسانههاي غرب با سعودي
همواره ش��اهد بوديم غربيها و در رأس آن امريكا ب��راي كوچكترين اتفاق در ايران
سريع واكنش نش��ان داده و آن را محكوم ميكنند اما در مقابل فاجعه منا كه ضايعه
بزرگي براي جهان اسالم بود و دلهاي مسلمانان را آزرده كرد ،دلسوزيهاي غرب از
بين رفت و صداي حقوق بشري آنها خاموش شد .غربيها در حمايت از رژيم آلسعود
حتي بيشتر رسانههايشان را با خود همراه كردند و اين فاجعه با سكوت خبري در غرب
همراه بود و تنها چند رسانه امريكايي به انتقاد تلويحي از بيكفايتي سعوديها در اين
فاجعه پرداختند .رسانههاي فارس��يزبان غربي همگام با رسانههاي عربي وابسته به
عربستان سعودي در راستاي تطهير خاندان آلسعود سعي در انتشار گزارشهايي از
اين فاجعه كردند تا ازدحام جمعيت و بينظمي زائران را در بروز اين فاجعه مقصر اعالم
كنند اما عمق اين فاجعه آنچنان زياد بود كه برخي رسانهها نتوانستند به راحتي از كنار
آن گذشته و به گوشهاي از حقايق اين فاجعه نپردازند.
در اين ميان موضع ش��بكه «بيبيسي» وابس��ته به خاندان س��لطنتي انگليس كه
موضعگيريهايش در وارونهسازي وقايع زبانزد است ،بار ديگر تالش كرد تا در ادامه
روند حمايتي خود از آلسعود ،فاجعه منا را به گردن حجاج انداخته و نقش سران اين
رژيم را انكار كند .بيبيسي در آن زمان از قول يك شاهد عيني مدعي شد كه مديريت
س��عوديها خوب بوده و نميتوان آنها را براي حادثه منا مقصر دانست .بيبيسي در
راستاي دريافت دالرهاي نفتي هيچگاه نميتواند خط خبري منفي در رابطه با عربستان
منتشر كند.
بيبيسي جيرهخوار سعودي با کارکناني ايراني و به ظاهر مسلمان اگر در وراي دالرهاي
سعودي ذرهاي هم آزادگي از منبعي دريافت ميکرد ،ميتوانست اين فاجعه غم بار را
محكوم کند و رژيم آلسعود را براي پاسخگويي به بيكفايتيهاي خود تحت فشار قرار
دهد اما گويا دالرهاي سعودي براي بستن دهان اين مدعيان دروغين حقوق بشر كارساز
بود و مانع از اتخاذ چنين سياستهايي عليه سعوديها شد.
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مدعيبودندشهيدرکنآبادياص ً
البهعربستاننيامده!

رژيم سعودي گستاخانه مدعي شد آقاي ركنآبادي اص ً
ال به عربستان وارد نشده است در حالي كه ايشان پيام رهبر معظم
انقالب را در روز برائت از مشركان قرائت كرده بود و مجري برنامه بود .چهبسا شهيد رکنآبادي را به محلي برده و شکنجه
داده باشند .من فاجعه منا را يك جنايت برنامهريزي شده ميدانم كه با ضعف مفرط دولت ايران مواجه شد و اگر نبود آن
موضع قاطع و مدبرانه رهبر معظم انقالب حفظه اهلل تعالي واقع ًا كشور در سطح جهان توسط يك رژيم پست عقب مانده
جنايتكار تحقير شده بود.

توگو با محمدحسين رجبي دواني استاد و كارشناس تاريخ اسالم
گف 

نبايد درفاجعهعمديمنا
سخنگويسعوديميشديم

جواد محرمي
حضور زائران ايراني در مراسم حج سابقهاي بيش از هزارسال دارد و به طور طبيعي از زماني كه ايرانيان اسالم ناب را از سمت آشنايي با آموزههاي اهل
بيت (ع) دريافت كردند سفر به حجاز براي به جا آوردن اعمال حج برقرار شده اس�ت .اين موضوع البته با فراز و فرودهايي مواجه بوده است و بخش
مهمي از آن به سالهاي برقراري نظام اسالمي در ايران مربوط ميشود كه آن را در گفت و گو با محمد حسين رجبي دواني به بحث نشستيم.
تا پي�ش از اينكه اي�ران هويت يك كش�ور
شيعي و مستقل را به خود بگيرد مراسم حج
به چهشكلي اداره ميشد؟
حرمين شريفين تا زماني كه دولت غاصب امويان در رأس
كار بود فقط در يك مقطع و آن هم در زمان قيام عبداهلل
بن زبير كه مكه را تصرف ميكند از دست بنياميه خارج
و دست بنياميه از مكه و مدينه قطع ميشود .مروان بن
عبدالملك در بيتالمق��دس قبهالصخره يعني همين
مسجدي را االن به اشتباه نماد قدس خوانده ميشود،
با هدف بازداشتن مردم شام از زيارت مكه بنا ميكند و
با اين ادعا كه پاي پيامبر در هنگام رفتن به معراج بر اين
سنگ گذاشته شده آن بنا را ايجاد كرده و به مردم شام
اعالم كرد كه همينجا طواف كنيد و اعمال به جا بياوريد
و اين را تا زماني كه مكه در دست زبيريان بود ،به عنوان
اعمال حج باب كرده بود لذا شاميها به جاي اينكه مكه
بروند در آنجا به صورت انحرافي اعمال به جا ميآوردند،
اما دولت عباس��ي كه به روي كار آمد تا زماني كه اقتدار
داشت مكه و مدينه در اختيار آنها بود و امينالحاج را آنها
تعيين ميكردند و از نقاط مختلف عالم اس�لام حتي از
آندلس كه تابع عباسيان نبود و جدا شده بود بدون هيچ
مزاحمتي براي زيارت خانه خدا راهي ميشدند.

اما از دورهاي كه دولت عباس��يان رو به ضعف ميرود و
حرمين شريفين تحت سلطه فاطميون مصر درميآيد
هيچ مزاحمتي براي زائران خانه خدا ايجاد نميكنند و
از همه مذاهب و فرق به زيارت خانه خدا ميروند .فقط
در يك مقطعي پيش از س��لطه فاطميون مصر در زمان
مقتدر عباسي كه بر خالف اسمش اتفاقاً آدم بياقتداري
بود حكومت اسالمي آنقدر ضعيف شده بود كه يك گروه
وحشي و به اصطالح امروزي تروريستي تكفيري به نام
قرامطه بر مكه مسلط شدند و به زائران خانه خدا حمله
كردند و مكه را به تصرف خ��ود در آوردند و حاجيان را
قتلعام كردند و حجراالسود را نيز كندند و با خود بردند.
براي چندين سال حجر در جاي خود نبود و اين دولت
فاطمي مصر ب��ود كه پول كالني داد ت��ا حجر را به مكه
بازگردانند.
در عهدي كه فاطميون تضعيف ميش��وند و ايوبيان بر
مكه و مدينه مسلط ميش��وند در شمال آفريقا و حجاز
و شام ايجاد مش��كل ميكردند و پس از اينكه مضمحل
شدند به تدريج مكه و مدينه به دست عثمانيها افتاد و
آنها تا زماني كه دولت صفوي در ايران شكل نگرفته بود
حساسيتي نسبت به زائران ايراني از خود نشان نميدادند
اما پس از شكلگيري حكومت صفوي و جنگهايي كه

مدام ميان اي��ران و عثماني در ميگرف��ت ممانعتها و
مزاحمتهاي زيادي براي زائران ايراني ايجاد ميكردند
و بعضاً معترض ج��ان و مال حجاج ايراني ميش��دند و
برخي هم معتقدند توجه خاص شاه عباس و ديگر شاهان
صفوي به مشهد مقدس ريشه در اين داشت كه مردمي
كه به دليل مانعتراشيهاي عثماني نميتوانستند به مكه
مشرف بشوند بيشتر بتوانند به زيارت امام رضا (ع) بروند
گرچه تا نيمه سلسله صفوي عتبات عاليات شامل كربال و
نجف و كوفه و سامرا و كاظمين و بخش عمدهاي از كشور
عراق كنوني در دست حكومت ايران بود.
ظاهرا ًوهابيت هم در زمان حكومت عثماني بر
مكه سلطه پيدا ميكند؟
به موازات ضعيف شدن دولت عثماني فشارها بر زائران
ايراني هم كمتر ميشود اما به تدريج در اواخر قرن 12
و اوايل قرن  13وهابيت در مكه ق��درت پيدا ميكند و
كشت و كشتارهاي وسيعي در حرمين انجام ميدهند.
در مكه براي مدتي مردم را محاصره كردند و مردم از فقر
و گرسنگي به خوردن حيوانات داخل شهر روي آوردند.
اگرچه همچنان حرمين شريفين به ظاهر تحت حكومت
عثماني است اما در واقع اين وهابيت تحت سلطه استعمار
است كه بر مكه و مدينه سلطه دارد و اين غده سرطاني

ازبرخيكشورهامثلمصروبرخيكشورهايشمال
آفريقابهتظاهراتبرائتازمشركانميپيوستندو
به گونهاي احساس ميكردند كه ميتوانند در يك
فضايمذهبيبهشعائراسالميواجتماعيبپردازند.
برايمثالبنعلي،حاكمكشورتونسحتيصداي
اذان در اين كشور را ممنوع اعالم كرده بود و به طور
طبيعي وقتي مردم اين كش�ور به حج ميآمدند از
تظاهرات برائت از مش�ركان استقبال ميكردند
را سالها پيش از اينكه اسرائيل را بر بيتالمقدس حاكم
كنند بر شبه جزيره عربس��تان و مقدسترين شهرهاي
عالم مس��تولي ميكنند .گرچه اينها ب��راي همه فرق
و مذاهب ايج��اد ناامني ميكردند چ��ون وهابيت فقط
خودش��ان را قبول دارند ولي از آنجا كه شيعيان را كافر
قلمداد ميكنند ش��رايط براي ايرانيان بسيار سختتر
رقم ميخورد.
در زمان محمدرضا پهلوي در سال  1322با وجود تمام
سختيهايي كه براي س��فر به حج بود در يك مقطعي
يك ايراني به ن��ام ابوطالب يزدي را حي��ن انجام اعمال
حج به اتهام دروغين آلوده كردن بيتاهلل گردن ميزنند
و كش��ور ايران هم با وجود آنكه آن زمان ش��اه جوان و
بيتجربهاي داش��ت و كشور در اش��غال متفقين بود به
شدت عكسالعمل نش��ان ميدهد و روابط تيره و قطع
ميشود و دولت ايران مدت چهار سال از اعزام حاجي به
مكه ممانعت به عمل ميآورد .ما از ايران پس از كودتاي
 28مرداد حرف ميزنيم كه ايران كام ً
ال به نوكر امريكا در
منطقه تبديل شده بود اما دولت ايران در همان شرايط با
وجود اينكه تنها يك زائر ايراني در عربستان كشته شده
بود عكسالعمل نش��ان ميدهد .در سالهاي حكومت
پهلوي ما ش��اهد ماجراي تلخ ديگري در جريان حضور
حجاج ايراني در مكه نيس��تيم و به دليل اينكه ايران و
عربس��تان هر دو مهرههاي امريكا در منطقه محسوب
ميش��دند ،روابط متعادلي ميان دو كش��ور برقرار بود.
ايران و سعودي در اين مسئله كه حج يك مسئله كام ً
ال
فردي است اشتراك نظر داشتند و جنبههاي اجتماعي و
سياسي مراسم حج كام ً
ال از سوي دو كشور نفي ميشد .با
آن سبك حجگزاري دولت سعودي هم مشكلي نداشت.
كتابي درباره سفرهاي خارجي ملك فيصل وجود دارد كه
او اولين سفرش را با ايران آغاز كرده بود.
اما از زماني كه انقالب اسالمي در ايران به پيروزي رسيد و
اسالم را از جنبه فردي صرف به عنوان ديني كه جنبههاي
سياسي و اجتماعي گستردهاي دارد به جهان عرضه كرد
و ميتوانست به عنوان يك الگو در ميان ملتهاي جهان
مطرح شود ،حساسيتهاي سعوديها به شدت زياد شد
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در كشورهاي ديگر وقتي حوادثي به مراتب كوچكتر از اين صورت ميگيرد ،سران كشورها
سفرهاي خود را لغو ميكنند و به احترام مردم كشور بازميگردند و پيگير ماجرا ميشوند.
براي مثال كشور فرانسه به دليل حادثه تروريستي در اين كشور سفر رئيسجمهور ايران را
لغو ميكند ،اين يعني احترام به ملت فرانسه .رئيسجمهور ما پنج روز از سفر شش روزه را در
نيويورك مانده و روز پنجم ميگويد من سفرم را نيمهتمام ميگذارم و برميگردم

و احساس خطر كردند هم از جانب شيعيان اين كشور كه
حداقل يك چهارم جمعيت اين كشور را شامل ميشوند
و هم از اين نظر كه خود اهل تسنن از انقالب اسالمي تأثير
پذيرفته بودند ،لذا احس��اس خطر شديدي ميكردند،
بنابر اين از ابتداي انقالب س��عي كردند مقابل خواسته
حضرت امام (ره) بايستند و همواره مزاحمتهايي را هم
ايجاد ميكردند تا رسيد به ماجراي تلخ جمعه خونين
مكه در سال .66
از سال  58ديگر مسئله حج رنگ و بوي تازهاي گرفت و
حضرت امام(ره) تأكيد داشتند كه حج ابراهيمي برگزار
ش��ود ،لذا تظاهرات برائت از مش��ركان كه روح حج بود
براي مقابله با مشركان و مستكبران جهان كه امريكا و
صهيونيسم جهاني محسوب ميشدند برگزار ميشد و
البته هرساله با مزاحمتهايي از سوي سعوديها انجام
ميشد ،اما تا سال  66به خود جرئت نميدادند كه حرمت
حرم را بشكنند.
مواجهه حجاج كشورهاي ديگر با تظاهرات
برائت از مشركان شيعيان چگونه بود؟
از برخي كشورها مثل مصر دوران سادات و مبارك و برخي
كشورهاي ش��مال آفريقا مثل مراكش و تونس كه تحت
سلطه عمال استكبار بودند به تظاهرات برائت از مشركان
ميپيوستند و به گونهاي احساس ميكردند كه ميتوانند
در يك فض��اي مذهبي به ش��عائر اس�لامي و اجتماعي
بپردازند .براي مثال بن علي ،حاكم كش��ور تونس حتي
صداي اذان در اين كشور را ممنوع اعالم كرده بود و به طور
طبيعي وقتي مردم اين كشور به حج ميآمدند از تظاهرات
برائت از مشركان استقبال ميكردند .اينها خيلي به انقالب
اسالمي دلبستگي پيدا كرده بودند و بيش از همه لبنانيها
اس��تقبال ميكردند و همين باعث شد سعوديها دست
به يك برنامهريزي با همكاري حاكمان اين كش��ورهاي
مرتجع بزنند چراكه آنها فهميده بودند زائران با يك روحيه
انقالبي از حج به كشورهاي خود باز ميگردند و از اين بابت
احس��اس خطر ميكردند ،لذا هماهنگي صورت گرفته
بود كه وقتي حرمت حرم شكسته ميشود مسئوليت آن
فقط گردن سعوديها نيفتد و طيفي از كشورهاي عرب و
مسلمان نيز از آنها حمايت كنند .اگر عالم اسالم در مقابل
شكستن حرمت حرم الهي موضع بگيرند ،چنين جناياتي
زمينه بروز پيدا نميكند ام��ا نه تنها موضعي نميگيرند
بلكه از اين جنايتكاران حمايت هم ميكنند و تمام اتحاديه
عرب و اكثر كشورهاي اسالمي حمايت كردند و تا جايي
كه يادم ميآيد هيچ كشوري اين فاجعه را محكوم نكرد.
در فاجعه خونين مكه تعداد قابل توجهي هم از غيرايرانيان
شهيد شدند و اين داللت بر اين دارد كه غيرايرانيها هم
به اين تظاهرات پيوسته بودند ،لذا وقتي اين فاجعه رخ داد
رژيم سعودي طلبكار هم ش��د .ميدانيد كه حمل سالح
در حرم ممنوع اس��ت .اين مختص مسجدالحرام و حتي
شهر مكه نيست و شامل مس��احتي بزرگتر از شهر مكه
ميشود .در تاريخ داريم عبداهلل بن زبير مكه را تصرف كرد
و شماري از بنيهاشم را در حجره زمزم دستگير كرده و
گفته بود بايد با من بيعت كنيد وگرنه شما را ميسوزانم كه
محمد حنفيه از مختار ثقفي تقاضاي كمك ميكند و چون
امكان حمل سالح در حرم وجود ندارد ،مختار افرادي را با
چوب اعزام ميكند و مأموران عبداهللبنزبير را كنار زده و
بنيهاشم را آزاد ميكنند.
جنايت هتك حرمت حرمين توسط آل سعود البته سابقه
ديگري هم دارد .در س��ال اول پيروزي انقالب اسالمي
گروهي ظاهرا ً تكفيري در ميان خود س��عوديها به طور
مسلحانه هجوم آوردند و مسجدالحرام را تصرف كردند.
رژيم سعودي براي مقابله با اينها كفار فرانسوي را به مكه
و جايي كه اصوالً غيرمس��لمان نميتواند حضور داشته
باشد آورد و كشتاري به راه انداخت و تصرفكنندگان را
دستگير كرد و گردن زد .وهابيون در بياحترامي به خانه

خدا سابقه زيادي دارند.
روابط اي�ران و عربس�تان در اي�ن دوره چه
شكلي به خود گرفت؟
پس از فاجعه خونين مكه به مدت سه سال روابط و اعزام
زائر با عربستان تا سال  71به طور كلي قطع شد .حضرت
امام (ره) در پيامي كه به مناسبت اين فاجعه صادر كردند
از آل سعود به عنوان مشرك ياد ميكنند و حتي در آن
پيام يادآور ميش��وند ما اگر از امريكا و اسرائيل و صدام
بگذريم از آل سعود به خاطر اين جنايت كه هتك حرمت
الهي بود نخواهيم گذش��ت و وعده انتقام از آلس��عود
ميدهند .كالم امام ميرساند كه آل سعود براي اسالم از
امريكا و صهيونيسم بدتر و سرسختتر است.
واكنش وزارت خارجه وقت در مقابل كشتار
خونين مكه چه بود؟
آن زمان ما در مقطع جنگ تحميلي به س��ر ميبرديم،
نميش��د جبههاي جديد را باز كرد .البته اين در حقوق
بينالملل پذيرفته اس��ت كه وقتي اتباع شما در كشور
ديگري حضور دارند و آن كشور وظيفه دارد جان و مال
افراد را حفظ كند اگر خالف عمل كرد به ويژه وقتي در
يك حجم وسيعي به وقوع بپيوندد كه اينگونه بود و حدود
 400ايراني در آن فاجعه شهيد ش��ده بودند ،آن كشور
حق انتقام دارد و ميتواند به هر وس��يلهاي ضربه بزند.
البته موضع مقتدرانه حضرت امام (ره) و رئيسجمهور
بسيار مناسب و خوب بود ،درست است كه راه حج بايد
باز ميشد اما به نظرم اين درست نبود كه ما پس از جمعه
خونين مكه با رژيم سعودي پسرخاله شويم و آن جنايات
را نادي��ده بگيريم گويي كه هيچ اتفاقي نيفتاده اس��ت.
برخي مسئوالن در دولتها رفاقت خصوصي هم با اين
جانيان برقرار كردند و حتي از ايران ميوههاي مخصوص
براي آنها ارسال ميكردند و اين درست در جهت عكس
آن چيزي بود كه ما بايد عمل ميكرديم .روابط در جهتي
كه حج برقرار باشد منطقي است اما اين روابط بايد حد و
مرز مشخصي ميداشت كه اينگونه نبود و برخي دولتها
اصرار زيادي بر دوستي و مودت با آل سعود داشتند.
ظاهرا ًهر قدر ما انعطاف بيجا نشان داديم آنها
گستاختر شدهاند.
بله ،به خصوص اينكه سعوديها تصورشان اين بود كه
جمهوري اس�لامي با جنگ از مي��ان خواهد رفت ولي
عكس آن را ديدند و كس��ي را كه خودشان به عنوان دژ
شرقي امت عرب علم كردند و ميلياردها دالر كمكهاي
بالعوض و تسهيالت در اختيار او گذاشتند در نهايت به
جان خودشان افتاد .اينها همواره حرمت ماههاي حرام را
هم حفظ نكردهاند.
جنايت آل سعود در سال گذشته تقريب ًا پس
از 18سال از جنايت اين رژيم در جمعه خونين
مكهاتفاقافتاد.گويااينبارسعيكردندشكل
ماجرا را عادي و اتفاقي جلوه دهند؟
معتقدم جنايات سال  94آل س��عود در مسجدالحرام به
انگيزه انتقام از دفاع مردانه ملت يمن و به خاطر حمايت
معنوي ايران از اين مردم ستمديده انجام گرفت .من يقين
دارم فاجعه عامدانه و برنامهريزي شده از سوي حكام آل
سعود انجام شد و بيكفايتي و سهل انگاري نبوده است .من
سال  84به مكه مشرف شدم و آن زمان متوجه شدم كه
شيعه عمدتاً صبحها به جمرات ميروند و اهل تسنن بعد
از ظهر ميروند .چون جمعيت شيعه كمتر است صبحها
خلوتتر است .همان س��ال كه ما مشرف شديم متوجه
شدم آل سعود نس��بت به زائران خانه خدا سهلانگاري و
بياعتنايي زيادي اعمال ميكند .مس��ير رفت و برگشت
اين همه زائر براي رمي جمرات يكي بيشتر نبود و زائران با
هم مواجه ميشدند .كافي بود نردهاي بگذارند تا يك طرف
رفت باشد و طرف ديگر برگشت و اينها اين كار ساده را هم
انجام نداده بودند چون اصوالً ترجيح ميدهند اعمال حج
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پس از فاجعه جمعه خونين مکه نبايد با عربستان
پسرخاله ميشديم .اين درست نبود كه ما پس از
جمعه خونين مكه با رژيمسعودي پسرخالهشويم
و آن جنايات را ناديده بگيريم گويي كه هيچ اتفاقي
نيفتاده است .برخي مس�ئوالن در دولتها رفاقت
خصوصي هم با اين جانيان برقرار كردند و حتي از
ايرانميوههايمخصوصبرايآنهاارسالميكردند!
با سختي بيشتري براي حجاج انجام شود يا اينكه برخي
حجاج آفريقايي در مسير اتراق كرده بودند و اختالل ايجاد
شده بود و تعداد زيادي افراد فقير و گدا نيز سر راه نشسته
بودند آن هم در كشوري كه روي درياي ثروت قرار گرفته
است و درآمد آن از حج به تنهايي كفايت همه جمعيتش
را ميكند .آنقدر بيوجود هستند كه نميگويند اينها براي
اعتبار كشورشان بد اس��ت و لذا معلوم بود كه اگر كسي
تصميم بگيرد كه بينظمي ايج��اد كند به راحتي فاجعه
رخ ميدهد و اينها ت��دارك اين فاجع��ه را از پيش ديده
بودند .بيكفايتي كه مطرح ميشود ناشي از اراده آنها براي
قداستزدايي از حج است يعني همان حرفي كه حضرت
امام (ره) فرمودند كه اينها قصد قداستزدايي دارند .اگر
دست آلسعود باشد اينها دوست دارند مراسم حج جمع
شود و اصال در كار نباشد .همان سال  84كه بنده مشرف
شده بودم فاجعه رخ داد و 400نفر شهيد شدند و متأسفانه
چند ايراني سني هم كه حاضر نشده بودند با ايرانيها در
وقت صبح به رمي جمرات بروند در همان فاجعه ش��هيد
شدندكهآيتاهللتسخيريجاييميگفتندمنرفتمباآنها
صحبتكردمكهچراتدبيريبراياينمسئلهنميانديشيد
و آنها در كمال پررويي و طلبكاري پاسخ ميدادند كه مگر
شما به قضا و قدر اعتقاد نداريد؟! مرگ آنها رسيده بود و
بايد ميمردند!
اما فاجعه منا در سال 94صبح اتفاق افتاد.
بله ،حرف من هم همين است چراكه در موقع صبح ازدحام
جمعيت به آن شكل وجود ندارد كه به طور طبيعي فاجعه
رخ بدهد .آنها راه را بسته بودند و مسير را هم پر از دوربين
مداربسته كردهاند تا اگر كسي ش��عاري داد و كاري كرد
سريعاً وارد عمل بشوند و برخورد كنند .اين تراكم جمعيتي
كه اتفاق افتاده كام ً
ال ساختگي ايجاد شده است .حتي براي
زائران ايراني كه قصد آبرساني داشتهاند هم ممانعت ايجاد
ميكنند .همه اينها نشان ميدهد كه عمدي در كار بوده
اس��ت .هليكوپترها باال در پرواز بودند و زائران ميگويند
اينها اگر مقداري پايين ميآمدند و باد آنها به مجروحان
ميخورد بس��ياري از حجاج زنده ميماندن��د .اول راه را
ميبندند و سپس از كمكرساني مانع ميشوند و اينها در
حالي اتفاق ميافتد كه در دوربينها تماشا ميكنند كه چه
اتفاقي در حال رخ دادن است .عدهاي هم با وقاحت تمام با

در موق�ع صب�ح ازدح�ام جمعيت به آن ش�كل
وج�ود ن�دارد كه ب�ه ط�ور طبيع�ي فاجع�ه رخ
بده�د .آنه�ا راه را بس�ته بودن�د و مس�ير را هم
پر از دوربي�ن مداربس�ته كردهاند تا اگر كس�ي
ش�عاري داد و كاري ك�رد س�ريعاً وارد عم�ل
بش�وند و برخورد كنند .اين تراك�م جمعيتي كه
اتفاق افتاده كام ً
ال س�اختگي ايجاد ش�ده است

پوتين روي اجساد راه ميرفتند.
دو اتفاق ديگر هم مدتي پيشتر افتاد؛ يكي
ماجراي ره�ا ش�دن جرثقيل بود ك�ه باز ما
چند نفر از هموطنانم�ان و به وي�ژه يكي از
دانشمندانمان را در آن ماجرا از دست داديم
و يكي هم ماجراي فرودگاه ج�ده بود كه دو
نوجوان ايراني م�ورد تعرض قرار گرفتند .به
نظر ميرس�د اين ماجراها ميتوانست براي
دس�تگاههاي ما هش�دارآميز تلقي شود و
پيشبيني ماجراي سومي را در حج بكنند و
هشدارهاي الزم را به حجاج بدهند؟
مقامات ما با كمال تاسف در مقام توجيه فاجعه برآمدند،
گويي كه اينها سخنگوي آلسعود هستند .در آن عمل
وقيحي كه در مورد دو نوج��وان ايراني در فرودگاه جده
صورت گرفته بود ،مسئول وزارت خارجه ايران ميگويد
سعوديها قول دادهاند كه به زودي پرونده را به دادگاه
ارجاعكنند.گوييكهدارددرمقامسخنگووتوجيهكننده
سعوديها به ملت ايران گزارش ميدهد .او بايد طلبكارانه
بگويد تا وقتي كه دادگاهي تشكيل نشود و متجاوزان به
دو نوجوان محاكمه نشوند ما عذر سعوديها را نخواهيم
پذيرفت يا راجع ب��ه فاجعه من��ا رئيسجمهور حاضر
نميشود سفر امريكا را لغو كند و به كشور برگردد .روز
اول حضور رئيسجمهور در امري��كا اين فاجعه رخ داد.
در كشورهاي ديگر وقتي حوادثي به مراتب كوچكتر
از اين صورت ميگيرد ،سران كشورها سفرهاي خود را
لغو ميكنند و به احترام مردم كشور بازميگردند و پيگير
ماجرا ميشوند .براي مثال كشور فرانسه به دليل حادثه
تروريستي در اين كشور سفر رئيسجمهور ايران را لغو
ميكند،اينيعنياحترامبهملتفرانسه.رئيسجمهورما
پنج روز از سفر شش روزه را در نيويورك مانده و روز پنجم
ميگويد من سفرم را نيمهتمام ميگذارم و برميگردم.
اگر بناي بازگشت براي احترام به شهدا بود بايد در همان
لحظه كه خبر مخابره شد لغو سفر صورت ميگرفت و
وزير خارجه ما در ضعف بيسابقهاي كه ميتواند از يك
مقام ارشد كشور در مواجهه با چنين فاجعهاي رخ دهد
به جاي اينكه طلبكار باشد و از خود واكنش متناسب با
شأن ملت ايران نشان دهد صرفاً وزير خارجه عربستان را
تحويل نميگيرد .يك گزارش هم ميدهند كه ما از امير
محترم كويت خواهش كرديم كه از پادش��اه عربستان
تقاضا كند تا اجازه حضور وزير خارجه ما به عربس��تان
را بدهد .تحقير ناشي از ضعف مسئوالن دولتي ايران در
تاريخ جمهوري اسالمي بيسابقه است.
جالب اس�ت كه يكي از اعضاي برجس�ته وزارت
خارجه ايران در اين ماجرا ناپديد شده است.
بله غضنفر ركنآبادي و متأسفانه اخبار اين موضوع در
كشور به درستي منعكس نشد چراكه ايشان ظاهرا ًزنده
بودهاند و چه بسا ايشان را به محلي برده و شكنجه داده
باشند چون ايشان سفير ايران در لبنان بودند و از خيلي از
مسائل استراتژيك اطالع زيادي داشتند.
اگر هيچ زائر ايراني در منا كش�ته نميشد و
فقط همين يك اتفاق در مكه ميافتاد و سفير
ايران در لبنان ناپديد ميشد ،وزارت خارجه
بايد خود را به آب و آتش ميزد.
رژيم سعودي گس��تاخانه مدعي شد :آقاي ركنآبادي
اص ً
ال به عربستان وارد نشده اس��ت در حالي كه ايشان
پيام رهبر معظم انق�لاب را در روز برائت از مش��ركان
قرائت كرده بود و مجري برنامه بود .بنابراين من فاجعه
منا را يك جنايت برنامهريزي شده ميدانم كه با ضعف
مفرط دولت ايران مواجه شد و اگر نبود آن موضع قاطع
و مدبرانه رهب��ر معظم انقالب حفظ��ه اهلل تعالي واقعاً
كشور در سطح جهان توسط يك رژيم پست عقب مانده
جنايتكار تحقير شده بود.
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محسنباآيهآيه قرآنزندگيميكرد

تا معناي آيهاي را متوجه نميشد محال بود آن آيه را تالوت كند .ساعتها روي معناي آيهها تمركز ميكرد .بدون اغراق
ميگويم كمتر قارياي را تا به حال ديدهام كه اينقدر روي معاني آيهها حساس باشد .به معناي واقعي كلمه با آيه آيه قرآن
زندگي ميكرد .اول سعي ميكرد قرآن را بفهمد و بعد آن را تالوت كند .محسن شاگرداني تربيت كرد و پرورش داد كه
اميدوارم راه او را بروند و جاي خالياش را پر كنند .او فقط قرآن به آنها آموزش نميداد ،بلكه به تمام معنا با آنها زندگي
ميكرد و دوستشان داشت

توگوبابرادر شهيدنخبهقرآنيدربارهتدبيردولتوسرنوشتنخبگاندرفاجعهمنا
گف 

شاهدانميگويندمحسنرا زندهبردند
زهرا چيذري صديقه رضوانينيا
َّاس َو أَ ْمن ًا »؛ (هنگامي که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان براي مردم قرار داديم! ) اين بخشي از آيه  125سوريه
ت َمثَاب َ ًة ل ِلن ِ 
« َو إِ ْذ َج َع ْلنَا ال ْ َب ْي َ
بقره و آخرين تالوتي است که توس�ط قاري برجسته و ممتاز کشورمان شهيد محسن حس�نيکارگر بعد از حادثه سقوط جرثقيل و کشته شدن 110
زائر و مصدوميت  400زائر ديگر در کنار خانه کعبه تالوت شد تا کنايهاي باشد به مأموريت آلسعود براي خدشهدار کردن اين امنيت .تنها چهار روز
بعد از اين تالوت بود که نفر اول پنجا ه وهفتمين دوره مسابقات بينالمللي قرآن کريم مالزي هم در ازدحام دستساخته سعودي ها در خيابان 204
در مسير رمي جمرات به همراه هزاران حاجي ديگر زير دست و پا ماند و شهيد شد تا يکي از نخبههاي قرآني جهان در کنار خانه خدا جاودانه شود.
بعد از اين حادثه  68کشور مس�لمان دنيا براي شهيد محسن حاجيحسنيکارگر مراسم بزرگداش�ت برگزار کردند و اين قاري قرآن مشهدي براي
هميشه در بهشت ثامن در طبقه زيرين صحن جمهوري بارگاه امام رضا(ع) آرام گرفت .سراغ مصطفي حاجيحسنيکارگر برادر اين شهيد رفتهايم
تا آسمانيشدن اين نخبه قرآني را از زبان او روايت کنيم.
چه ش�د که برادر شما راهي س�فر خانه خدا
شد؟

مرسوم است قارياني را که در مسابقات بينالمللي مقام
ميآورند ،در همان س��ال به حج اعزام ميکنند زيرا
اين افراد بهترين گزينه براي اجراي برنامهها در حج
هستند و براي اعزام به حج در اولويت قرار دارند.
رتبه نخس�ت مس�ابقات قرآن مالزي بعد از
 10س�ال افتخاري بود که برادر شما را به يک
چهره قرآني جهاني تبديل کرد .آقا محس�ن
چه سوابق درخشان ديگري داشت؟

آقا محسن از همان دوران کودکي و دانشآموزي در
ميادين قرائت آيات ناب الهي بارها خوش درخشيد و
سه مقام کشوري داش��ت .در نوجواني رتبه افتخاري
مس��ابقات بينالمللي قرآن حج را در قرائت به دست
آورد و بعد از آن مقام ديگر در هيچ مسابقهاي شرکت
نکرد چون هدفش مق��ام آوردن نب��ود بلکه هدفش
تأثيرگ��ذاري بر مخاطبان ق��رآن بود .س��ال  93بود

که احس��اس کرد بايد دوباره وارد مس��ابقات شود و
در مس��ابقات نيروهاي مسلح اول ش��د .بعد از آن در
مس��ابقات کش��وري اوقاف و در نهايت در مسابقات
بينالمللي قرآن مالزي شرکت کرد و توانست پس از
يک دهه با جابهجا کردن رتبه مسابقات مالزي از  88به
 95رتبه نخست را به دست آورد .مسابقات قرآن مالزي
هم به لح��اظ قدمت و هم اعتبار يک��ي از معتبرترين
مسابقات قرآني جهان اس��ت .پس از اين رتبه بود که
همان سال به حج عازم شد و به شهادت رسيد.
آيا حال و هواي آقا محس�ن اين اواخر تغيير
نکرده بود؟

من تا به حال اين را رس��انهاي نکردم ،اما او يک سال
مانده به اينکه در مسابقات شرکت کند خواب ميبيند
که فوت کرده و دو بار هم در بيداري احساس ميکند
که رروحش از بدنش جدا شده و هر بار که اين را به من
ميگفت من به ايش��ان ميگفتم شايد بابت خستگي
است و اينطور فکر کردي .ولي ميگفت من احساس

ميکنم مرگم نزديک است .هميشه هم دوست داشت
مرگش به صورت عادي نباشد و دوست داشت شهيد
شود .در حج سقوط جرثقيل اتفاق افتاد و ما با پيگيري
زياد توانس��تيم او را پيدا کنيم و از سالمتياش باخبر
شويم .وقتي در آخرين تماسم با وي صحبت ميکردم
آقا محسن خيلي ناراحت بود و ميگفتاي کاش من
هم در اين ماجرا بودم و شهيد ميشدم .تا باالخره چند
روز بعد حادثه منا اتفاق افتاد و محسن شهيد شد.
معم�والً اتفاق�ات اينچنيني ب�ه دل اعضاي
خانواده و به خصوص پ�در و مادرها ميافتد.
شما هنگام س�فر آخر آقا محسن چه حسي
داشتيد؟

آقا محس��ن در همان فرودگاه که بنابود به حج برود
سه بار خداحافظي کرد و برگش��ت و دوباره رفت و ما
يکجورهايي نگران بوديم که چرا سه بار وي برگشت
و دوباره خداحافظي کرد .مادر هم همين را گفتند که
چرا محس��ن اينبار اينطور بود ،چراکه قب ً
ال هم دو بار

ما توان مالياش را نداش�تيم در بهشت ثامن و
حرم مطهر مزاري تهيه کنيم .به توليت آس�تان
قدس تقاض�ا داديم ،ام�ا همان لحظ�ه از دفتر
مقام معظ�م رهبري با من تم�اس گرفتند و من
به ايش�ان تقاضايم را گفتم 68 .کشور براي آقا
محسن بزرگداش�ت گرفتند و عکسهايش را
منتش�ر کردند .با موافقت مق�ام معظم رهبري
م�زاري را در بهش�ت ثام�ن در طبق�ه زيري�ن
صحن جمهوري به آقا محسن اختصاص دادند
به حج مشرف ش��ده بود .در مدت حج هر روز من با او
تماس داشتم .حج سال گذشته هم که بسيار پرالتهاب
بود و روزي نبود که اتفاقي نيفتد.
حتماً ش��نيدهايد که وقتي انس��ان براي نخستين بار
چشمش به خانه خدا بيفتد هر دعايي کند مستجاب
ميشود .من احس��اس ميکنم در حج سال گذشته
وقتي آقا محسن براي نخستين بار چشمش به خانه
خدا افتاده از خدا شهادت خواسته و اين خواستهاش
مستجاب شده است.
گويا آقا محسن ديدارهايي هم با مقام معظم
رهبري داشتند .درباره اين ديدارها برايمان
بگوييد.

محس��ن هميش��ه از ديدارهايش با رهبري به عنوان
بهترين خاطرات زندگياش ياد ميكرد .هر گاه مقام
معظم رهبري (مد ظله العالي) به مش��هد ميآمدند،
از محس��ن دعوت ميش��د كه به ديدار ايشان برود و
محسن نيز اين ديدارها را بهترين فرصتهاي عمرش
تلقي ميكرد.
البته اين را بگويم كه اين عش��ق دو س��ويه بود .يادم
اس��ت س��ال 90در ايام نوروز رهبري مشهد تشريف
آورده بودند .در تاالر آينه حرم رضوي قاريان ديداري
با معظم له داشتند كه ش��هيد حاج محسن هم در آن
جلسه بودند ،مجري مراسم يك به يك افراد را به آقا
معرفي ميكردند تا رسيد به محسن .مجري در معرفي
ايشان ميگويد :آقاي محسن حاجيحسني ،حضرت
آقا ،س��ري تكان ميدهند و ميفرمايند :بله حس��ني
كارگر!درست است؟
كه اين دق��ت نظر رهب��ري كه حتي پس��وند فاميل
محسن را ميدانس��تند براي همه از جمله براي خود
محسن جالب بود.
وقتي هم كه محسن در منا به ش��هادت رسيد اولين
كسي كه به ما تسليت گفت ايشان بود .از دفتر رهبري
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بله ،محس��ن آيهاي از س��وره زمر را عجيب دوس��ت
داشت؛ آيهاي كه بسيار اميدبخش است و مضمونش
اين است كه هر گناهي كنيد خداوند آنقدر آمرزنده
و مهربان است كه اگر توبه كنيد ش��ما را ميبخشد.
محسن اين آيه را خيلي دوست داشت و ميگفت اين
آيه به انسان اميدهاي عجيبي ميدهد.
درباره قرآن چه اعتقادي داشت كه فكر او را
خاص ميكرد؟

بهترين خاطرات زندگي محسن

محسن هميشه از ديدارهايش با رهبري به عنوان بهترين خاطرات زندگياش ياد ميكرد .هر گاه مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) به مشهد
ميآمدند ،از محسن دعوت ميشد كه به ديدار ايشان برود و محسن نيز اين ديدارها را بهترين فرصتهاي عمرش تلقي ميكرد.
البته اين را بگويم كه اين عشق دو سويه بود .يادم است سال 90در ايام نوروز رهبري مشهد تشريف آورده بودند .در تاالر آينه حرم رضوي قاريان
ديداري با معظم له داشتند كه شهيد حاج محسن هم در آن جلسه بودند ،مجري مراسم يك به يك افراد را به آقا معرفي ميكردند تا رسيد به محسن.
مجري در معرفي ايشان ميگويد :آقاي محسن حاجيحسني ،حضرت آقا ،سري تكان ميدهند و ميفرمايند :بله حسني كارگر!درست است؟
كه اين دقت نظر رهبري كه حتي پسوند فاميل محسن را ميدانستند براي همه از جمله براي خود محسن جالب بود .وقتي هم كه محسن در منا به
شهادت رسيد اولين كسي كه به ما تسليت گفت ايشان بود.

با من تماس گرفتند و ضايعه ايشان را از طرف معظم
له تسليت گفتند و اعالم كردند كه رهبري فرمودهاند
جامعه قرآني ما مهره ارزش��مندي را از دست داده از
طرف من به خانواده ايشان س�لام برسانيد و تسليت
بگوييد.
در ديداري هم كه اواخر ما با ايش��ان داشتيم كه من
و پدرم در آن جلسه حضور داش��تيم دوباره حضرت
آقا ما را مورد لطف خودش��ان قرار دادن��د و فرمودند
آقا محسن پارسال كنار ما بود و حاال نيست و جايش
چقدر خالي است.
مرجع تقليد محسن حضرت آقا بود و ايشان حساس
بود كه حتماً س��خنرانيهاي رهبري را دقيق بشنود.
موبايل ايشان كه بعد واقعه منا به ما تحويل داده شد
را هم اگر ش��ما بررس��ي كنيد پر از تصاوير رهبري و
فايلهاي سخنراني ايشان است.
محس��ن انگش��تري كه مقام معظم رهبري(مد ظله
العالي) به او هديه داده بودند را بهترين هديه عمرش
ميدانست و هميش��ه آن را در انگشتش داشت .سال
 90زماني كه در مسابقات مالزي رتبه آوردند و بعد در
محضر رهبري تالوت داشتند معظم له انگشتر عقيقي
براي ايشان به عنوان هديه فرستادند كه خيلي محسن
آن را دوست داشت .هميشه در دستش بود و عكس آن
را هم در صفحه اينستاگرامش گذاشته بود.
هنوز هم آن انگشتر را داريد؟

نه متأسفانه .وقتي حج رفت آن انگشتر در دستش بود
اما وقتي جنازه را به ما تحويل دادند انگشتر همراهش
نبود و در وس��ايلش هم هر چه گشتيم انگشتر را پيدا
نكرديم...
از ويژگيهاي اخالقي آقا محسن هم برايمان
بگوييد

او انساني مهربان ،خوشاخالق و بسيار شوخطبع بود.

روي اين ش��وخطبع بودن تأكيد ميكنم چون خيلي
اين خصوصيت را داش��ت .وارد هر جمعي كه ميشد
سريع با آدمها ارتباط برقرار ميكرد و صميمي ميشد
و شروع به ش��وخي و خنده ميكرد .خيلي شخصيت
طنازي داشت .در جلسات قرآني هم اين ويژگي با او
بود تا حدي كه بعضيها نميتوانس��تند تالوت كنند
ولي او خودش خيلي راح��ت تالوتش را انجام ميداد
و ميتوانس��ت خندهاش را كنترل كد .كمتر كس��ي
عصبانيتهاي محسن را ديده بود ،چون او خيلي كم
عصباني ميشد.
اص ً
ال چه اتفاقي باعث شد او به قرآن عالقهمند
شود و سراغ كالم وحي برود؟

محسن قاري مدرن بود و به يك سبك جديد در تالوت
رسيده بود.
آقا محس�ن چ�ه وقتهاي�ي بيش�تر قرآن
ميخواند؟

ميتوانم بگويم در همه اوقات .اين را بدانيد كه كساني
كه در حال قرآنآموزي هس��تند باي��د در زمانهاي
مختلف تالوت داشته باشند يعني تالوت در زمانهاي
مختلف جزو ملزومات يادگيري قرآن اس��ت .محسن
هم اينطور بود .در  24ساعت هر زمان كه ميتوانست
يا تالوت داشت يا تالوت قرآن گوش ميداد .ما وقتي
صبحانه ميخورديم يا وقت ناهار قرآن گوش ميداديم.
با شنيدن قرآن به خواب ميرفتيم .محسن هم كه با
قرآن مأنوس بود .يادم هست يكبار با دوستانمان شمال
كشور مس��افرت رفتيم .بچهها داشتند جوجه كباب
درست ميكردند و من و او قرآن ميخوانديم .دوستان
ما تعجب كرده بودند و ميگفتند حتي اينجا هم شما
دستبردار نيستيد.

جو خانواده ما خيلي روي عالقه محسن تأثير داشت .او
در يك خانواده مذهبي كه با قرآن انس داشتند به دنيا
آمد .پدر هميشه جلس��ات قرآن ميرفت و ما را هم با
خودش ميبرد .در خانه ما جلسات قرآن برگزار ميشد.
خود من پاي ثابت جلسات قرآن بودم و چون از محسن
بزرگتر بودم او را هم همراه خودم ميبردم .اينها در
عالقهمند شدن او نسبت به قرآن نقش مهمي داشت.

يادتان مانده از ميان آيههاي قرآن كدام يك
را بيشتر دوست داشت؟

سؤال جالبي اس��ت .اين را بدانيد كه محسن شحاتي
نبود .خيليها فكر ميكنند او به س��بك شحات انور
تالوت ميكرده و ش��حاتخوان بوده اس��ت .درست
است كه از كودكي با سبك شحات انور آغاز كرد ولي
در ادامه راه ،بهخصوص اين اواخر او به سبك تازهاي در
تالوت رسيده بود كه يك سبك تركيبي بود .سال 86
وقتي او در محضر رهبر معظم انقالب تالوت داش��ت.
ايشان سؤال كرده بودند شما به سبك چه كسي تالوت
ميكنيد؟ محسن جواب داده بود .تركيب چند سبك
است .آنجا معظم له به محس��ن ميگويند بهنظر من
شما ديگر نياز به تقليد از فرد خاصي نداريد.

آق�ا محس�ن در جري�ان س�قوط جرثقي�ل در
مس�جدالحرام حض�ور داش�ت و ميگفت اين
اتفاق ب�ه هي�چ عن�وان س�هوي نب�وده و کام ً
ال
عمدي ب�وده اس�ت و حتي اين صحب�ت مطرح
ش�ده ب�ود ک�ه مخصوص�اً پيچه�اي جرثقي�ل
سست ش�ده بود و برنامهريزي به گونهاي بوده
که اي�ن جرثقي�ل روي خانه خ�دا بيفت�د و خانه
خدا آس�يب ببيند ،ام�ا با اي�ن وجود اي�ن اتفاق
نيفت�اد و خان�ه خ�دا کوچکترين آس�يبي نديد

تالوت او به سبك چه استادي بود؟

او س��خت اعتقاد داش��ت كه درباره قرآن «تأمل» و
«تعمل» الزم است يعني وقتي قرآن ميخوانيد اول
درباره آن تأمل ،تفكر و انديشه كنيد و در مرحله بعد
به آن عمل كنيد .اين شعار او يعني تأمل و تعمل در
بين دوستان و شاگردانش خيلي مشهور است و حتي
در شبكههاي اجتماعي هم كه فعاليت داشت هميشه
اين حرفش را تكرار ميك��رد .خودش هم اينطور بود
تا معناي آيهاي را متوجه نميشد محال بود آن آيه را
تالوت كند .ساعتها روي معناي آيهها تمركز ميكرد.
بدون اغراق ميگويم كمتر قارياي را تا به حال ديدهام
كه اينقدر روي معاني آيهها حساس باشد .محسن به
معناي واقعي كلمه با آيه آيه قرآن زندگي ميكرد .اول
سعي ميكرد قرآن را بفهمد و بعد آن را تالوت كند.
او چه چيزي براي جامع�ه قرآني ما به يادگار
گذاشت؟

محس��ن ش��اگرداني تربيت كرد و پ��رورش داد كه
اميدوارم راه او را بروند و جاي خالياش را پر كنند .او
فقط قرآن به آنها آموزش نميداد ،بلكه به تمام معنا
با آنها زندگي ميكرد و دوستش��ان داش��ت .محسن
تواضعي داشت كه باعث ميش��د حتي براي كساني
كه خيلي در تالوت ضعيف بودند وقت بگذارد .اينطور
نبود كه چون خودش استاد خبرهاي است پس فقط
بايد با آدمهاي خيلي قوي كار كند ،نه اتفاقاً با وجود
اينكه چهره مشهوري بين قاريان بود اما سعي داشت
خالصانه در راه قرآن قدم بردارد و خدمت كند .اخالص
او ،عالقهاش به قرآن ،شاگردانش ،تالوتهايي كه از او
برجاي ماند و ...از يادگارهاي محسن ماست.

شما فاصله سني خيلي كمي با برادر داشتيد و
از طرفي استاد او محسوب ميشديد ،شهادت
او چه تأثيري روي شما داشت؟

رفتن محسن براي من خيلي سخت بود .خيلي سخت.
يادم نميآيد در زندگيام به اندازه ش��هادت محسن
سختي كشيده باشم بهخصوص يكي دو روزي كه در
حالت انتظار بوديم كه آيا او زنده است يا نه؟ روزهاي
خيلي سختي بود.
من آنق��در به محس��ن نزديك بودم ك��ه خيليها به
ش��وخي به ما دوقلوهاي افس��انهاي ميگفتند چون
همه جا با هم بوديم .به لحاظ اخالقي هم خيلي شبيه
هم بوديم .از كودكي مادوتا باهم بوديم .از جزئيترين
اتفاقات زندگي هم خبر داش��تيم ،حتي حسابهاي
مالي ما با هم بود .كساني كه ما را ميشناختند به اين
دوستي و ارتباط روحي نزديك ما غبطه ميخوردند.
انگار يك ج��وري با هم داش��تيم مس��ير زندگي را
ميرفتيم كه يكدفعه محسن از من جدا شد و رفت و
اين خيلي براي من سخت بود .همه فكر ميكنند سر
شهادت محسن مادر ما خيلي سختي كشيده كه واقعاً
اينطور بود ولي خانواده ما ميدانند كه من چقدر اذيت
شدم ،مادرم هميشه ميگويد :مصطفي تو ديگر چه
كشيدي از رفتن محسن.
آخرين تالوتي که از برادر شما منتشر شده تالوتي
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بهنظرم اينحادثهبرنامهريزيشده بود

بعضي از همراهان آقامحسن هم بعد از اين حادثه به ما گفتند که ديده شده که وي را زنده بردند و حتي عکسهايي
را براي ما فرستادند که حاال بعضيها ميگويند آقا محسن است و بعضيها ميگويند فرد ديگري است .به نظر من
حتم ًا اين حادثه برنامهريزي شده است .طبق اسناد موجود همه قسمتهاي مکه و منا دوربين کار گذاشته شده و
به طور يقين در شرايطي که اين حادثه در حال رخ دادن بوده آنها اين ماجرا را رصد ميکردند و ميتوانستند جلوي
اين حادثه را بگيرند

در کنار خانه کعبه است که بخشي از آيه  125سوره
بقره را با اين مضمون که اين خانه را محل امن قرار
داديم ،تلاوت ميکن�د .کناي�هاي در اين تالوت
احساس ميشود .آيا اين تالوت برادرتان به حوادث
حج سال گذشته ارتباطي داشت؟

آق��ا محس��ن در جري��ان س��قوط جرثقي��ل در
مسجدالحرام حضور داشت و ميگفت اين اتفاق به
هيچ عنوان سهوي نبوده و کام ً
ال عمدي بوده است
و حتي اين صحبت مطرح ش��ده بود که مخصوصاً
پيچهاي جرثقيل سست شده بود و برنامهريزي به
گونهاي بوده که اين جرثقيل روي خانه خدا بيفتد
و خانه خدا آسيب ببيند ،اما با اين وجود اين اتفاق
نيفتاد و خان��ه خدا کوچکترين آس��يبي نديد .آقا
محس��ن معتقد بود از آنجايي که خدا خانه کعبه را
محل امني قرار داده با وجود برنامهريزي سعوديها
اتفاقي ب��راي خانه خ��دا نيفتاد ،اما از س��وي ديگر
س��عوديها با پليدي تالش ميکنند تا خانه خدا را
ناامن کنند و بعد از ماجراي سقوط جرثقيل بود که
در آخرين تالوتش آيه  125س��وره بقره را در کنار
خانه کعبه قرائت کرد.
نظر خود شما درباره حوادث حج سال گذشته
چيس�ت آيا ردپاي تعمد را در اي�ن حوادث
احساس ميکنيد؟

بله قطعاً ،س��عوديها به دنبال اين هستند تا دين
اس�لام را کمرنگ کنند .يکي از مظاهر دين اسالم
حج اس��ت و محلي براي نمايش وحدت مسلمانان
اما سعوديها با اين کارش��ان تالش کردند تا بين
مذاهب مختلف مسلمانان تفرقه بيندازند .بعضيها
ميگويند بيلياقت��ي آلس��عود از اداره حج اما به
نظر من اين حادثه کام ً
ال برنامهريزي ش��ده بود و با
نقشه آمده بودند .کشتههاي رمي جمرات مسبوق
به سابقه اس��ت و هر س��اله تعداد زيادي کشته بر
اثر ازدحام جمعيت داش��تيم .يک مس��تندي هم
ساخته ش��ده در اين باره که امس��ال تعداد زيادي
از نخبههاي سياس��ي ما همانند دکتر رکنآبادي
که  15ب��ار تاکنون ب��راي ترور وي ت�لاش کردند
و ناموفق بودند اما در حج س��ال گذش��ته به دليل
بيتدبي��ري که در اع��زام وي با هوي��ت اصلياش
صورت گرفته،اين نخبه سياس��ي را هم از دس��ت
داديم .اعزام اين افراد نخب��ه به حج با هويت اصلي
خودشان در حالي اس��ت که سعوديها چند سالي
است امنيت حج را به يک شرکت رژيم صهيونيستي
به نام جيفوراس سپردهاند .حادثه سال گذشته هم
نش��ان ميدهد براي نخبههاي ما برنامه داشتهاند.
بعضي از همراهان آقامحسن هم بعد از اين حادثه
به ما گفتند که ديده ش��ده ک��ه وي را زنده بردند
و حت��ي عکسهايي را براي ما فرس��تادند که حاال
بعضيها ميگويند آقا محس��ن اس��ت و بعضيها
ميگويند فرد ديگري اس��ت .به نظر من حتماً اين
حادثه برنامهريزي ش��ده است .طبق اسناد موجود
همه قس��متهاي مکه و منا دوربين کار گذاش��ته
شده و به طور يقين در ش��رايطي که اين حادثه در
حال رخ دادن بوده آنها اين ماجرا را رصد ميکردند
و ميتوانستند جلوي اين حادثه را بگيرند .من فکر
ميکنم قطعاً اين ماجرا با نقش��ه بوده است .در کل
اما من متأسفم که دولت ما در برابر تدبير پليد اينها
تدبير مناسبي نداشت و نخبههاي ما را با مشخصات
خودشان به اين سفر اعزام کردند.

درباره روند تحويل پيکر برادرتان بفرماييد.
آيا در اين موضوع با مشکل مواجه شديد؟

پيکر برادر من سالم بود ،اما برخي از بدنهاي شهدا
متالشي شده بود ،ولي پيکر با تأخير به ما رسيد و اگر
صحبتهاي مقام معظم رهبري نبود ما نميدانستيم
چه کار کنيم .قرار بود ش��هدا را در همان مکه دفن
کنند و اگر اين اتفاق ميافتاد مادر من زنده نميماند،
اما بعد از صحبتهاي مقتدرانه رهبري پيکر را به ما
تحويل دادند.
ميدانم بازگشت به آن روزها و مرور خاطراتش
براي شما سخت و تلخ است ،چه چيزي از آن
روزهاي سخت در ذهن داريد؟

انتظ��ار .انتظار س��خت و طوالني كه ان��گار تمامي
نداشت .يادم اس��ت روز پنجش��نبه عيد قربان بود
كه اخبار اعالم كرد  15حاجي ش��هيد شدهاند ،من
به خودم گفتم بين آن همه آدم قطعاً محس��ن جزو
اين  15نفر نيست ،بهخصوص كه او ورزشكار بود و
توان جسماني خوبي داش��ت .تا ظهر اص ً
ال ماجرا در
ذهنم جدي نشد تا ش��ب كه ديدم آمار كشتهها در
اخبار مدام در حال افزايش است ،شب قدري نگران
شدم و هالهاي از ترس و اس��ترس بر من غالب شد.
فرداي آن روز يعني جمعه به جرئت ميتوانم بگويم
س��ختترين روز زندگي من بود كه نميتوانم براي
شما توصيف كنم كه آن روز و روزهاي بعدش چگونه
بر من گذشت .داشتم قالب تهي ميكردم ،من دعا
ميكنم هيچ مس��لماني چنين ش��رايطي را تجربه
نكند ،چون خيلي س��خت و طاقتفرسا بود .جمعه
هم خبري نش��د كه ما با بعثه تم��اس گرفتيم آنها
گفتند محسن جزو مجروحان است و در بيمارستان
بستري است .جمعه كه شب شد يعني شب شنبه ما
شرايط خيلي سختي را پشت سرگذاشتيم و خبري
نشد .صبح ش��نبه از بعثه تماس گرفتند كه بله آقا
محسن شهيد شده و ما مطمئنيم كه جزو شهداست.
من آن لحظهاي كه اين خبر را شنيدم كه همسرم
هم همراهم بود بهتم زد .اص ً
ال نفهميدم كه چه شد
كه بعد مرا به بيمارستان منتقل كردند تا حالم بهتر
شد .سختتر از شنيدن اين خبر اين ماجرا بود كه
من بايد خبر را به خان��واده ميدادم .غم برادري كه
همه ميدانند چگونه ارتباطي مادوتا باهم داشتيم
يك طرف ،سنگيني اين بار كه بايد به خانواده خبر
ميدادم طرف ديگر.
خيلي س��خت بود زير خرمنها غم قرار داشتم .آنجا
احس��اس كردم اين يك آزمون الهي است و من بايد
تحمل كنم و البته به خدا هم ش��كايت ميكردم كه
ابراهيم كه پيامبر تو بود در روز قربان امتحانش كردي
اما بهجاي اس��ماعيل گوس��فندي براي او فرستادي،
خدايا چگونه است كه او كه پيامبر تو بود انگار آسانتر
از ما امتحان شد و آزمون ما سختتر بود؛ اينكه ما در
روز قربان اسماعيلمان را هم قرباني كرديم.
مزار برادرتان کجاست؟

ما توان مالياش را نداش��تيم در بهش��ت ثامن و حرم
مطهر مزاري تهيه کنيم .به توليت آستان قدس تقاضا
داديم ،اما همان لحظ��ه از دفتر مقام معظم رهبري با
من تماس گرفتند و من به ايش��ان تقاضايم را گفتم.
 68کش��ور براي آقا محس��ن بزرگداش��ت گرفتند و
عکسهايش را منتشر کردند .با موافقت مقام معظم
رهبري مزاري را در بهشت ثامن در طبقه زيرين صحن
جمهوري به آقا محسن اختصاص دادند.

قرآن! من شرمنده توأم

«قرآن ،من ش��رمنده توأم اگر از تو آواز مرگي س��اختهام كه هر وقت در كوچهمان

آوازت بلند ميشود ،همه از من ميپرسند چه كسي مرده است؟ چه غفلت بزرگي كه
ميپنداريم خدا تو را براي مردگان ما نازل كرده است...

قرآن ،از تو ش��رمندهام اگر تو را از يك نسخه عملي به افس��انهاي موزهنشين مبدل

كردهام .يكي ذوق ميكند كه تو را بر روي برنج نوشته و يكي ذوق ميكند كه تو را بر
روي فرش نوشته است .يكي ذوق ميكند كه تو را بر طال نوشته و يكي ذوق ميكند

كه تو را بر كوچكترين قطع ممكن منتشر كرده است...

قرآن ،از تو شرمندهام؛ حتي آنان كه تو را ميخوانند و تو را ميشنوند ،آنچنان به پايت

مينشينند كه خاليق به پاي موسيقي ه ر روزه نشستهاند .اگر چند آيه از تورا بخوانند،

مستمعين فرياد ميزنند احسنت !...گويي مسابقه نفس است.

قرآن ،من شرمندهام اگر به يك فستيوال مبدل شدهاي حفظ كردن تو با شماره صفحه،

خواندن تو از آخر به اول يك معرفت است يا ركوردگيري؟اي كاش آنان كه تو را حفظ
كردند ،حفظ كني تا اينچنين تو را اسباب مسابقات هوش ندانند.

خوشابهحال هر كسي كه دلش رحلي اس��ت براي تو؛ آنان كه وقتي تو را ميخوانند،

چنان حظ ميكنند كه گويي قرآن همين حاال بر ايشان نازل شده است .آنچه ما با قرآن

كردهايم ،تنها بخشي از اسالم است كه به صليب جهالت كشيدهايم».

آخرين دست نوشته محسن حاجي حسني كارگر

البيهايعربستانيعليهفاجعهمنا

پسازفاجعهبزرگانسانيدرمنا،البيهايعربستاندرسراسرجهانبهسرعتفعالشدندوازرسانهها
خواستندتاازگمانهزنيوپرداختنبهپشتپردهاينوقايعصرفنظركنندتاچهرهعربستانسعوديدرنزد
افكارعموميجهانمخدوشنشود .گواهاين ادعاانتشارمقالهايدرروزنامهنيويوركتايمزامريكااستكهدر15
شهريور 6( 93سپتامبر)يکسالقبلازفاجعهمنامقالهايرامنتشركردودرآنازوجودكمكهاليماليهنگفت
بهمؤسسات،انديشكدههاواتاقهايفكردرواشنگتن،باهدفايجادسياستيخاصدردولتامريكاخبرداد.

w w w. j a v a n o n l i n e . c o m
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دنيا را با دالر«ساکت منا» کردند

جعفر تكبيري
نزديك به يك سال از فاجعه منا و شهادت هزاران نفر از مسلمانان كشورهاي مختلف ميگذرد اما آنچه كه هنوز در هالهاي از ابهام قرار دارد ،داليل
وقوع اين حادثه تلخ است .جايي كه بار ديگر دالرهاي سعودي وارد ماجرا شدند و در مقابل افشاي دستهاي پشت پردهاي كه اين فجايع را رقم زده،
ايستادهاند .اين يك روال عادي براي حكام سعودي است كه با تزريق دالرهاي نفتي خود به رسانههاي مختلف دنيا ،نه تنها بر جنايات خود سرپوش
بگذارند ،بلكه با كمك همين رسانهها نظر افكار عمومي را در خصوص اعمال خود تغيير دهند .مصداق بارز اين موضوع جنايات سعوديها در ماجراي
يمن است كه طي  16ماه گذشته عم ً
ال دهها هزار نفر از مردم بيدفاع يمن را به خاك و خون كشيده و تمامي زيرساختهاي اين كشور فقير خاورميانه
را با خاك يكسان كرده است اما هيچ يك از رسانههاي مهم دنيا يا به اين جنايت نپرداخته يا اگر هم پرداخته حمالت تالفيجويانه ارتش مردمي يمن
به مواضع سعوديها را برجسته كردهاند.
پس از فاجعه بزرگ انساني در منا  ،البيهاي عربستان در
سراسر جهان به سرعت فعال شدند و از رسانهها خواستند
تاازگمانهزنيوپرداختنبهپشتپرده اينوقايع صرفنظر
كنندتاچهرهعربستانسعوديدرنزدافكارعموميجهان
مخدوش نشود.
گواه اين ادعا انتش��ار مقالهاي در روزنامه نيويورك تايمز
امريكا اس��ت كه در  15ش��هريور  6( 93سپتامبر) يک
سال قبل از فاجعه منا مقالهاي را منتش��ر كرد و در آن از
وجود كمكهالي مالي هنگفت به مؤسسات ،انديشكدهها
و اتاقهاي فكر در واش��نگتن ،با هدف ايجاد سياس��تي
خاص در دولت امريكا خبر داد .درست پس از اين بود كه
مجلس اياالت متحده خواستار شفافسازي ميزان و منبع
كمكهاي مالي دريافتي شده .بر همين اساس برخي از
انديش��كدهها به ارائه آمار كمكهاي مالي دريافتي خود
و برخي ديگر نيز تنها به انتشار نام منبع اين كمكهاي
مالي مبادرت كردند .در ميان آمار و اطالعات منتشر شده،
كمكهاي قابل مالحظه س��فارت عربستان سعودي در
تاريخ  27شهريور ( 18سپتامبر) طي مقالهاي در سايت
نيشن ( ،)The Nationبه قلم لي فانگ ()Lee Fang
منعكس شده اس��ت .بر اس��اس اطالعات مندرج در اين
مقاله ،البيعربستان سعوديدرامريكاوجوهمختلفيدارد
و شامل ارائه كمكهاي مالي به مؤسسات رسانهاي و افراد
داراي سابقه حضور در دولت و مجلس نمايندگان يا سناي
اياالت متحده ميشود.

پنهانماندنبيعرضگيحكامسعودي
آنچه در خصوص فاجعه منا بس��ياري بر آن تأكيد دارند،
ضعف بزرگ حكام س��عودي به عنوان دس��تاندركاران
برگزاري حج اس��ت .ضعفي كه هر س��اله باعث ميشود
تعدادي از حجاج كشورهاي اسالمي بنا به داليل مختلف
اعم از تصادفات جادهاي ،ابت�لا به بيماريهاي مختلف،
ازدحام و فشار در حين برگزاري مناسك و اخيرا سقوط
اجسام سنگين نظير جرثقيل جان خود را از دست بدهند،
اما اين ضعف و ناتواني دولت عربس��تان ب��راي ميزباني
از مهمانان خانه خدا ،بنا بر آنچه گفته ش��د ،هيچگاه در
رس��انههاي جهاني بازتاب پيدا نكرده اس��ت .تنها سال
گذشته بود كه با وقوع حادثه تلخ منا و نياز افكار عمومي به
داشتناطالعاتجديدتردراينخصوص،روزنامهامريكايي
والاستريت ژورنال در مقالهاي كوتاه به گوشهاي از ناتواني
حكام سعودي اشاره كرد و از اختالفات شديد در وزارت حج
عربستان خبر داد .اين روزنامه در مطلبي به قلم آسا فيچ،
نوشت« :در درون عربستان سعودي درباره سياستهاي
اقتصادي شاه سلمان و جنگ يمن ،درگيريهاي داخلي
وجود دارد .اكن��ون با فاجعه حج انتقاده��اي داخلي نيز
افزايش خواهد يافت».
اين روزنامه در ادامه اين مقاله نوشت«:البته حتي پيش از
اين فاجعه وزارتخانه اصلي مسئول برگزاري مناسك حج
دچار به هم ريختگي شده بود .به گفته يك شخص مطلع،
دستكم پنج تن از مقامات ارشد وزارت حج در چند ماه

گذشتهبهعلتاختالفاتداخليبامعاونوزيرجديدازمقام
خود استعفا كرده بودند .اين مقامات ،كه دهها سال تجربه
داشتهاند ،اعضاي واحدي موسوم به واحد اعزام بودهاند ،كه
وظيفهاش سازماندهي حركت زوار از منا به جمرات است.
وزارت حج عربستان سعودي تاكنون حاضر نشده است
درباره اين گزارش ،اظهارنظر كند».
خألرسانهمستقلدرعربستان
اما نكته بسيار عجيب در خصوص اين فاجعه آنجاست كه
به رغم آنكه دولت عربس��تان مسئول جمعآوري اجساد
شهداياينحادثهبود،اماهيچگاهآماريدقيقدرخصوص
ميزانكشتهشدگان اعالمنكرد .ايندر حاليبودكههزاران
نفرازحجاجكشورهايمختلفهنگامبروزاينواقعه،شاهد
و ناظر ماجرا بودند و هر يك تعداد كشتهشدگان را هزاران

به رغ�م هزينهه�اي كالن دول�ت س�عودي براي
سانسور رسانهاي اين فاجعه تلخ ،عمق اين واقعه
به حدي زياد بود كه رس�انههاي دنيا نتوانس�تند به
سادگيا ز كنار آنبگذرندوبرخيمجبوربهگزارش
اين حادث�ه ش�دند .اگرچه تنه�ا چن�د روزنامه به
صورت نصفه و نيمه از ضعف حكومت عربس�تان
در اداره اين مراس�م ديني س�خن به مي�ان آوردند

نفر عنوان ميكردند .اما آمار رسمي دولت عربستان از اين
واقعه تنها  ۷۶۹جانباخته است؛ دروغي بزرگ كه نشان
ميدهد رسانهاي مستقل كه بتواند حكام سعودي را براي
گرفتن آمار دقيق اين فاجعه تحت فشار قرار دهد در داخل
اين كشور وجود ندارد و رس��انههاي خارجي نيز در اين
خصوص سكوت كردهاند.
بااينحالخبرگزاريآسوشيتدپرسدرهمانزمانكشته
شدن 2هزار و  426نفر را تأييد كرد .رسانههاي كشورمان
نيز به نقل از سعيد اوحدي رئيس سازمان حج و زيارت در
همان زمان شمار كلي جانباختگان را حدودا ً7هزار و700
نفر گزارش كردند و با استناد به آمار غيررسمي و مشاهدات
ميداني پيشبيني كردند كه اين آمار به بيش از8هزار نفر
خواهدرسيد .درهمينحالبرخيخبرگزاريهايداخلي
و همچنين برخي رسانههاي غيرايراني در تاريخ هفتم مهر
سال 94اعالم كردند معاون وزير بهداشت عربستان ،حمد
بن محمد الضويلع ،طي خبري كه در پايگاه رسمي وزارت
بهداشت عربستان منتشر شد ،مجموع آمار كشتهشدگان
اين حادث��ه را بر اس��اس عكسه��اي دريافتش��ده از
جانباختگان فاجعه 4،هزار و 173نفر ذكر كرد كه اين خبر
ازجانبمنابعرسميدولتسعوديتكذيبشد.همچنين
برخي ديگر از پايگاههاي خبري در تاريخ ۲۳مهر ۱۳۹۴به
نقل از سايت البروج كه يك سايت مخالف دولت عربستان
است ،آمار جانباختگان فاجعه منا را به استناد سندي كه
ادعا ميشود از وزارت بهداشت عربستان افشا شده7،هزار و
 477نفر اعالم كردند .پايگاههاي خبري مصري البديل ،ام
الدنيا مصر و سوريا الحدث نيز اين آمار را تأييد كردند.
نوايحداقليعليهعربستان
اما به رغم هزينههاي كالن دولت سعودي براي سانسور
رسانهاي اين فاجعه تلخ ،عمق اين واقعه به حدي زياد بود
كه رسانههاي دنيا نتوانستند به سادگي از كنار آن بگذرند و
برخي مجبور به گزارش اين حادثه شدند .اگرچه تنها چند
روزنامه به صورت نصفه و نيمه از ضعف حكومت عربستان
در اداره اين مراسم ديني س��خن به ميان آوردند .بر اين
اساس ،روزنامه اينديپندنت نوشت« :مقامات عربستان
س��عودي در تقال براي توضيح علل وقوع اين حادثه كه
بدترين حادثهدرايامحجدربيشازدودههگذشته شمرده
ميشود ،هستند» .اينديپندنت نوشت« :مقامات سعودي
در واكنش به انتقادات ،مدعي هستند برخي از حجاج به
ويژه حجاج آفريقايي از دستورالعملهاي داده شده پيروي
نكرده بودند ،ضمن اينكه گرماي ش��ديد هوا و خستگي
برخي از حجاج نيز در ايجاد حادثه دخيل بودهاند».
اين روزنامه به نقل از تارك فتاح يك روزنامهنگار و محقق
انديشكدهمجمعخاورميانهدرفيالدلفياامريكانوشت«:در
پاسخ به ادعاهاي صورتگرفته توسط مقامات سعودي در
مورد نقش حجاج آفريقايي در ايجاد اين حادثه ،برخي با
انتشار پيامهايي در شبكههاي اجتماعي ،گفتهاند كه اين
اظهارات نمايانگر تفكرات نژادپرستانه و ضد سياهپوست
مقامات رياض است».
اينديپندنت با بي��ان اينكه اين براي چندمين بار اس��ت
كه چنين وقايع مرگب��اري در جريان اي��ام حج به وقوع
ميپيوندد،گفت«:اينحوادثدرحاليصورتميگيردكه
مقامات عربستان سعودي از دوربينهاي كنترل جمعيت
استفاده ميكنند».

| حاجيان لب تشنه شهيد| ويژه حادثه منا| روزنامه جوان | شهريور|1395

پيشبينيسقوطجرثقيل 10ماهپيشازفاجعه!

حاال با سپري شدن يک سال از آن يک رسانه رسمي سعودي فاش کرد گزارشي سري درباره فاجعه
سقوط جرثقيل در مسجدالحرام ،چند ماه پيش از وقوع آن هشدار داده بود .اين گزارش فاش کرده
که وزارت دارايي سعودي حمايت مالي از استقرار جرثقيل را  10ماه پيش از سقوط آن متوقف کرده و
خواستار برچيده شدن آن شده بود

بازخواني حوادث دهه اخير در ايام حج؛از کشتار تا کشته شدن حاجيها!

اينميراث قاتلالحجاج است
زهرا چيذري
همه چيز آماده پذيرايي از زواري بود که حاال با مدال افتخار حاجي ش�دن بنا بود از حج باز گردند .خيلي از خانوادهها براي وليمه حاجيش�ان حتي
س�الن رزو کرده بودند و مهمانهاي اين بزم خداييش�ان را هم دعوت کرده بودند .در عين حال اما همه دلشوره داش�تند .حادثه سقوط جرثقيل و
شهادت  110زائر و زخمي شدن  400زائر ديگر همه را نگران کرده بود .انگار همه آنهايي که حاجي داشتند و نداشتند احساس ميکردند حج  94آبستن
حوادث و رويدادهاي تلخي است؛رويدادها و حوادث غيرمنتظرهاي که طي دهه گذشته در ايام حج بارها سابقه داشته و با مرگ يا مصدوميت حجاج
بيتاهللالحرام همراه بوده است و با بازخواني حوادث حج در طول يک دهه گذشته متوجه ميشويم هزاران زائري که براي به جاي آوردن حج ابراهيمي
راهي سرزمين وحي شده بودند ،در حوادث گوناگون و در سرزمين امن الهي جان خود را از دست دادهاندو حکام سعودي به جاي خدمتگزاري به حجاج
بيتاهلل الحرام بنا به تعبير رهبر انقالب« گمراهاني روسياهند که بقاي خود را در همپيماني با صهيونيسم و امريکا ميدانند».
حج  94هم تا قبل از روز عرفه از اين قسم حوادث بينصيب نمانده بود .حادثه سقوط جرثقيل  21تن از زوار ايراني را هم در برابر خانه کعبه و در حرم
امن الهي به خون کشيده بود .با وجود اين اما فاجعهاي عظيم در راه بود .درست در لحظاتي که همه غرق در حال و هواي معنوي عرفه و عيد قربان چشم
انتظار خبري از حاجيها بودند ،فاجعهاي عظيم رخ داد.
پيشبيني حادثه س�قوط جرثقيل  10ماه قبل از
موسمحج
نخستين حادثه حج س��ال قبل حادثه سقوط جرثقيل و
شهادت و آسيب به دهها زائر خانه خدا بود .حادثهاي که حاال
با سپري شدن يک سال از آن يک رسانه رسمي سعودي
فاش کرد گزارشي سري درباره فاجعه سقوط جرثقيل در
مسجدالحرام ،چند ماه پيش از وقوع آن هشدار داده بود .اين
گزارش فاش کرده که وزارت دارايي سعودي حمايت مالي
از استقرار جرثقيل را 10ماه پيش از سقوط آن متوقف کرده
و خواستار برچيده شدن آن شده بود ،زيرا ديگر نيازي به
اين جرثقيل در آن مکان نبود و ادامه نصب آن بيفايده بود
و بايد منتقل ميشد .با وجود اين اما جرثقيل همانجا ماند
و در موسم حج س��قوط کرد تا فاجعهاي در مسجدالحرام
رقم بخورد.

مرگبارترين حج تاريخ
انکار و کوچکنمايي در کنار تالش براي انداختن تقصير
حادثه منا به گردن حجاج دو رويکردي بود که سعوديها
براي شانه خالي کردن از زير بار مسئوالن اين فاجعه و پنهان
کردن بيکفايتيهايشان اتخاذ کردند .اين در حالي است که
در همان ايام يک خبرگزاري جهاني در گزارشي فاش کرد
تعداد شهداي فاجعه منا  ۶۸۴نفر بيشتر از آمار عربستان
است .اين رسانه حج سال گذشته را مرگبارترين حج تاريخ
توصيف کرد.
يک افسر سابق «س��يا» در اين باره نوشته است« :ناتواني
س��عودي در رس��يدگي به حج ،اعتبار و مش��روعيت اين
کشور را ميان همه کش��ورهاي اسالمي تضعيف ميکند.
عربستان مديريت مقدسترين ش��هر اسالمي را برعهده
دارد و هر حادثهاي در حج ميتواند ضربهاي به پادشاهي

از مهمترين حوادث رخ داده طي يک دهه گذشته
کش�تار حجاج ايراني توس�ط نيروهاي مس�لح
سعودي در سال  ۱۳۶۶بود که منجر به شهادت
 ۲۷۵ت�ن از هم وطنانمان ش�د .اين کش�تار در
جريان تظاهرات برائت از مشرکين اتفاق افتاد.
در اين حادثه  402نفر از جمله  275ايراني کشته
و  649نف�ر از جمله  303ايراني زخمي ش�دند.
نيروهاي امنيتي عربس�تان حتي بدون توجه به
حرمت ماههاي ح�رام و امن ب�ودن حريم خانه
خدا که حتي اعراب عصر جاهليت هم به آن پابند
بودند به سوي حجاج بيدفاع آتش گشوده است

عربستان باش��د .اين فصل دو بار چنين اتفاقي افتاد ،يکي
سقوط جرثقيل و ديگري نيز حادثه منا .مقامات عربستاني
ميگويند اين حادثه هنگامي رخ داده است که دو گروه از
زائران که خالف جهت حرکت ميکردند در راهي باريک به
هم برخورد کردهاند.
قدرت ديگر خاورميانه ،ايران ،س��وءمديريت سعوديها را
علت وقوع چنين حادثهاي ميداند .ايران درخواست کرده
که يک نهاد مستقل حج را برنامهريزي و مديريت کند .اما
خانواده آلسعود هيچگاه نميخواهند اين نقششان را در
کنار نفتکه به آنها ميان کشورهاي اسالمي قدرت ميدهد،
از دست بدهند».
حوادث ديگر حج94
در کنار دو حادثه بزرگ منا و سقوط جرثقيل با بيش از
 7هزار شهيد چند حادثه با ابعاد کوچکتر هم در حج
 94رخ داد .سقوط پنکه سقفي در صفا و مجروح شدن
چهار نفر از زائران ايراني و درحادثهاي ديگر  204نفر از
حجاج به دليل خرابي درهاي قطار در مکه مکرمه ،دچار
حالت خفگي و بيهوشي شدند که در اين رابطه کميته
امدادرساني شهري عربستان اعالم کرد حجاج در حال
حرکت از مشعر عرفات به سمت مکه مکرمه بودند که
به دليل طوالني شدت مدت انتظار در پي خرابي درهاي
قطار ،دچار حالت خفگي و بيهوشي شدند .همچنين با
آتشسوزي در يکي از هتلهاي شهر مکه حدود هزار
نفر از حجاج ساکن در اين هتل که يکي از کشورهاي
آسيايي بودند س��ريعاً به بيرون از هتل هدايت شدند
و ش��ماري از مهمانان اين هتل در جريان اين حادثه
مصدوم شدند.

سابقهحوادثمنا

سال ۱۹۹۰هم بر اثر ازدحام بسيار زياد ،هزار و  426تن از حجاج
در يکي از تونلهاي منتهي به مسجدالحرام زير دست و پا شهيد
شدند .اين حادثه هم به عنوان يکي از حوادث بزرگ و دردناک
حج شناخته ميشود

کش�تار حاجيان ايراني در س�ال  66و
ح�وادث گوناگونی مثل آتشس�وزي و
زيردست و پا ماندن حاجيان در طي يک
دوره  9ساله حدود  2500نفر از حاجيان
مسلمان را به ش�هادت رسانده است
حوادث حج در دهه اخير؛ از کشتار حجاج تا کشتهشدن آنها
حوادث تلخ حج سال گذش��ته نخس��تين حوادث حج نبود و با ادامه مديريت
سعوديها بر حج به طور يقين اين حوادث آخرين حوادث موسم حج ابراهيمي
نخواهد بود.
طي س��الهاي اخير ،اما حوادث متع��ددي رخ داده که منج��ر به مرگ و
مصدوميت حجاج شده است .يکي از مهمترين حوادث رخ داده طي يک دهه
گذشتهکشتارحجاجايرانيتوسطنيروهايامنيتيومسلحسعوديدرسال
۱۳۶۶مصادف با  1987بود که منجر به شهادت  ۲۷۵تن از هم وطنانمان
شد و حرم امن الهي را ناامن کرد .اين کش��تار در جريان تظاهرات برائت از
مشرکين اتفاق افتاد .در اين حادثه  402نفر از جمله  275ايراني شهيد و
 649نفر از جمله 303ايراني زخمي شدند .در اين حادثه عربستان ادعا کرده
بود که خشونت از سوي کاروان حجاج ايراني آغاز شده است ،اما شمار باالي
زنان ايراني در ميان قربانيان نشان ميدهد که نيروهاي امنيتي عربستان
حتي بدون توجه به حرمت ماههاي ح��رام و امن بودن حريم خانه خدا که
حتي اعراب عصر جاهليت هم به آن پابند بودند به سوي حجاج بيدفاع آتش
گشوده است .به دنبال اين حادثه حضرت امام خميني(ره) در واکنش به اين
اقدام وحشيانه براي سه سال حج را تحريم فرمودند.
س��ال ۱۹۹۰هم بر اثر ازدحام بس��يار زياد ،هزار و  426تن از حجاج در يکي از
تونلهاي منتهي به مسجدالحرام زير دست و پا شهيد شدند .اين حادثه هم به
عنوان يکي از حوادث بزرگ و دردناک حج شناخته ميشود.
سال ۱۹۹۴يک بار ديگر ش��اهد ش��هادت  ۲۷۰نفر از حجاج به خاطر ازدحام
جمعيت در پل جمرات بوديم .در ۱۹۹۷هم آتشسوزي در خيمههاي حجاج
در منا موجب شهيد شدن  ۳۴۰حاجي و مجروحش��دن هزار و  500نفر در منا
شد .در سال ۱۹۹۸هم يکبار ديگر بر اثر حادثه ازدحام در هنگام رمي جمرات
 ۱۸۰حاجي زير دست و پا جان دادند .تکرار همين حادثه را در سال ۲۰۰۴شاهد
بوديم .اين بار ازدحام جمعيت در رمي جمرات  ۲۵۱نفر شهيد و  ۲۴۴مجروح بر
جاي گذاشت .سال ۲۰۰۶هم سال پر حادثهاي بود .اين سال هم به دنبال ناتواني
آلسعود از مديريت جمعيت  ۳۶۳نفر به خاطر ازدحام جمعيت در رمي جمرات
شهيد شدند .همچنين فرو ريختن هتلي کوچک در مکه موجب شهيدشدن۷۶
نفر از مهمانان آن شد .حجاج ساکن اين هتل همه آسيايي بودند.
مديريتجمعيت 20ميليونياربعين
صرفنظر از حوادثي همچون آتشس��وزيها يا حادثه سال  66که کشتار
عامدانه زوار ايراني در مراسم برائت از مشرکين بوده طي  3دهه اخير حدود
 9هزار و  500نفر به دليل ازدحام و ماندن زير دست و پا شهيد شدهاند که به
گفته سعيد اوحدي رييس سازمان حج و زيارت بيش از  7هزار نفر از آنها در
حج سال گذشته شهيد شدهاند .اين در حالي است که طي سالهاي ذکر شده
هرگز آمار حجاج به  4ميليون نفر هم نرسيده است و مراحل انجام حج داراي
زمانبندي است .بر اين اساس بديهي است مديريت 2تا 3ميليون زائري که در
ايام حج در سرزمين وحي حضور مييابند امر چندان سختي نيست .در مقابل
اجتماع مسلمانان در حج و حوادث تلخي که طي دهه گذشته اتفاق افتاده
است ،اجتماع عظيم اربعين حسيني را داريم که همه ساله جمعيتي بالغ بر
 20ميليون نفر را براي زيارت اربعين راهي کربالي معال ميکند .در حالي که
به ظاهر امکانات کشور عربستان با امکانات کشور جنگزدهاي همچون عراق
زمين تا آس��مان فرق دارد با وجود اين تاکنون حادثهاي در اجتماع اربعين
حس��يني با جمعيتي بالغ بر  10برابر اجتماع حج گزارش نشده است .اين
مسئلههمناتوانيوبيکفايتيآلسعودازمديريتحجرابيشتربهرخميکشد،
ي که با تعمد آغشته است.
بيکفايت 

w w w. j a v a n o n l i n e . c o m
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ماموستا سيداحمد سجادي ،امام جمعه سروآباد:

وهابيون عربستان سعودي اسم خودشان را «خادم حرمين شريفين» گذاشتند ،در حالي كه اين اسم
براي آنها واقعيت ندارد .آنها مغرضانه كار ميكنند و در اين مكان مقدس كارشكني ميكنند .آنها
صالحيت اين كار را ندارند .آنها با زائراني كه دين ،ايمان به خدا و محبت پيامبر(ص) و اهل بيت(ع)
در وجودشان شعله ميكشد ،رفتار خوبي ندارند .به نظر من اينها كساني هستند كه به ظاهر خدمت
حرمين شريفين ميكنند ،ولي بر خالف اين شعار خودشان عمل ميكنند.

علماياهلسنت:سعوديصالحيتندارد
كبري آسوپار
عيد قربان سال  94اخبار ساعت  14شبكه اول سيما در ايران در حالي آغاز شد كه خبري از دسته گل هميشگي روزهاي عيد در مقابل مجري نبود .او
حتي تبريك هم نگفت .مردم همه متعجب بودند .از صبح خبرهاي بدي براي مردم مسلمان جهان از منا رسيده بود؛ ازدحام جمعيت در مسير مراسم
رمي جمرات ،زير دست و پا ماندن حجاج ،عطش ،بيآبي ،جلوگيري از كمكرساني و در نهايت شهادت! و چون اخبار اينگونه آغاز شد ،يعني بايد منتظر
خبرهاي بدتري هم ميمانديم .به نظر ميرسيد واقع ًا ديگر عيدي در عيدقربان  94در كار نيست .شب پيام تسليت ولي فقيه رسيد؛ اعالم همدردي
با عزاداران در سراسر جهان و اعالم سه روز عزاي عمومي در ايران .هنوز خبري از تعداد دقيق شهداي ايراني نبود؛ اما مردان و زنان زيادي آن شب به
محل اقامتشان برنگشتند .دلهره خانوادهها بين شهادت و مصدوميت و سالمت عزيزانشان در كنار كارشكني سعوديها موج ميزد .در نهايت چند
روز بعد تعداد كل قربانيان ايراني حادثه اعالم شد؛  464نفر .خبري كه گوينده شبكه خبر هنگام قرائت آن نتوانست اندوهش را كنترل كند و مقابل
دوربين زند ه تلويزيوني بغضش شكست .انگار كه نمادي از شكستن بغض مردم ايران باشد.

آمارهاي متفاوت با اختالفات فاحش از كل قربانيان
حادثه منا منتشر ش��د ،اما رقمي بين  7تا  8هزار
نفر آماري اس��ت كه ميتواند صحيح باشد .حدود
 75درصد اين شهدا را اهل سنت تشكيل ميدهد.
علماي اهل سنت ايران عليه اين فاجعه شکايات
زيادي کردند ،آن هم خطاب به دولتي كه مدعي
رهبري اهل س��نت و حتي مدعي رهبري جهان
اسالم است .از ايران در مراسم حج سال  ،94حدود
 64هزار نفر حضور داشتند كه از اين ميان  5هزار
نفر ايرانيان اهل س��نت بودند كه  78نفر آنان در
فاجعه منا به شهادت رسيدند.

ادعا ميش��ود حادثه منا تعمدي نبود ،اما كس��ي
نيست كه نداند اگر مديريت درست نقل و انتقال
حجاج صورت ميپذيرفت و بس��تن مس��يرها به
نحوي ك��ه راهي براي گري��ز از ازدحام نداش��ته
باشند ،ازدحام به شكلي كه حجاج در جمعيتهاي
صدنفري روي ه��م بيفتند رخ نم��يداد .يكي از
ايرانيان حاضر در من��ا ميگويد كه كام ً
ال وضعيت
غيرعادي محس��وس بوده و بههمخ��وردن حال
حجاج از ازدح��ام ،ترافيك ،نبو ِد آب آش��اميدني
و بس��تهبودن راههاي خروجي خيابان بهس��مت
جمرات ش��رايط ايجاد مرگ حجاج را رقم زد .از

اگر مديريت درست صورت ميپذيرفت و بستن
مسيرها به نحوي كه راهي براي گريز از ازدحام
نداشته باش�ند ،ازدحام به ش�كلي كه حجاج در
جمعيتهاي صدنفري روي هم بيفتند رخ نميداد.
يكي از ايرانيان حاضر در من�ا ميگويد كه كام ً
ال
وضعيت غيرعادي محسوس بوده و بههمخوردن
حال حجاج از ازدحام ،ترافيك ،نبو ِد آب آشاميدني
و بس�تهبودن راههاي خروجي خيابان بهس�مت
جمرات ش�رايط ايجاد م�رگ حج�اج را رقم زد

س��ويي با روي دادن اتفاق نيز مقامات س��عودي
انگيزهاي ب��راي كمك به مصدومي��ن و افتادگان
نش��ان ندادند و عم ً
ال بس��ياري از حجاج در حالي
قرباني ش��دند كه اگر اندكي كمكرس��اني وجود
داشت ،زنده ميماندند و بس��ياري از مصدومين
همراه با پيکر شهدا در کانتينرها روی هم ريخته
شده و به شهدا پيوستند.
اين بيتدبيريه��ا موجب اعت��راض علماي اهل
س��نت ايران ش��د .عبدالكريم ج��اور ،امام جمعه
اهل سنت گنبدكاووس به عنوان يكي از شاهدان
عيني فاجعه ،سوءتدبير و سوءمديريت كارگزاران
حج عربس��تان را از عوامل اصلي بروز اين فاجعه
دانسته و با بيان بخشي از مشاهدات خود از فاجعه
منا در روز عيد قربان ،بسته ش��دن مسير توسط
تعداد زيادي ويلچر ،فقدان آب ،فشار بيش از حد
جمعيت ،گرماي هوا به همراه كمبود اكسيژن و نيز
فقدان امدادرساني بموقع و مؤثر را از عوامل بروز
فاجعه منا و گسترش ابعاد آن ذكر كرد.
ماموس��تا مالقادر قادري امام جمع��ه پاوه هم در
سخناني ميگويد« :با توجه به اينكه ماه ذيالحجه
در كتاب و س��نت حرام اعالم ش��ده ،ام��ا باز هم
عربس��تان توجهي به اين امور ندارد و روزي دهها
نفر را در يمن ميكشد ،حفظ جان مسلمانان اص ً
ال

مولويعبدالحميدامامجمعهزاهدان:

«زائرانيكهبهمكهميروند ،مهمانخداورسولخداهستندو
همچنينمهمانكشورعربستانسعوديمحسوبميشوند؛
بنابراينسعوديهادرمقابلاينمهمانهامسئوليتدارند.
مسئوالنومقاماتعربستانسعوديمسئوليتحفاظتاز
حجاجوتأمينآسايشوامنيتآنهارابرعهدهدارند».

فاجعه منا يك بار ديگر به شكلي جديتر اذهان
را با اين س�ؤال مواجه كرد كه آي�ا اين حكومت
ك�ه رهب�ري ب�ه درس�تي آنه�ا را «جاهليهاي
دوران ام�روز» ناميدن�د ،شايس�تگي پذيراي�ي
از ضي�وف الرحم�ان را دارن�د؟ س�ؤالي ك�ه
با توج�ه ب�ه هم�ه اتفاق�ات روي داده در حج از
س�الهاي قبل تاكنون جواب روش�ني يافته بود

خودشان عمل ميكنند».
ماموستا سجادي خواستار تشكيل جبههاي براي
راهبري مراس��م حج از س��وي تم��ام نمايندگان
مسلمانان شد« :حرمين شريفين تنها مختص به
عربستان سعودي نيست ،بلكه براي همه مسلمانان
اس��ت .بايد همه مس��لمانان در حرمين شريفين
شريك باش��ند .بايد در س��طوح جهان و در ميان
مسلمانان تشكل و جبههاي تشكيل شود و در اين
رابطه همه س��هيم باش��ند ،به نظر بنده عربستان
سعودي امروز اين صالحيت را ندارد».
ماموستا مصطفي ش��يرزادي ،امام جمعه مريوان
حادثه منا را نتيجه ناكارآم��د بودن مديريت حج
ميداند .او ميگويد« :وقتي دولت عربستان اجازه
ورود اين تعداد حجاج را به كش��ور خود ميدهد،
بايد ضمن ايجاد بسترهاي مناس��ب امنيت آنان
را بهبهترين ش��يوه ممكن تعيي��ن كند .مديريت
حج عربس��تان بايد در رفتار و اعم��ال رفتارهاي
خود بازبيني جدي و صريحي داش��ته باش��د تا از
رويدادن اين چنين حوادثي در س��الهاي آتي
جلوگيري به عمل آيد».
س�رگرمي به كشتار مس�لمانان در يمن؛
غفلت از مديريت حج
سال  94سال آغاز جنگ عربس��تان با مسلمانان
يمن بود .بيراه نيست پس از چند حادثه در مراسم
حج ،ذهنها متوجه اين موضوع شود كه آلسعود
با درگيري در منطقه ،از مديريت حج غفلت كرده
است.
ماموس��تا يحيي اس��ماعيلي ،امام جمعه موقت
مهاباد ميگوي��د« :اگر تاريخ حج را مقايس��ه و
بررسي كنيم ،مشاهده ميكنيم كه هيچ سالي
بهاندازه امسال ،فاجعه و كشتار در عربستان به
وقوع نپيوسته است .با توجه به اينكه هماكنون

براي سعوديها مهم نيست؛ حال انتظار داريد براي
مرگ زائران غصه بخورد؟ خير!»
مولوي عبدالحميد ،امام جمعه اهل سنت زاهدان
نيز در جريان مصاحبهاي با اش��اره ب��ه فاجعه منا
ميگوي��د« :زائراني كه به مك��ه ميروند ،مهمان
خدا و رسول خدا هستند و همچنين مهمان كشور
عربستان س��عودي محسوب ميش��وند؛ بنابراين
سعوديها در مقابل اين مهمانها مسئوليت دارند.
مسئوالن و مقامات عربستان سعودي مسئوليت
حفاظت از حجاج و تأمين آسايش و امنيت آنها را
برعهده دارند».
بيلياقتي آلسعود براي خادمي حجاج
فاجعه منا يك بار ديگر به ش��كلي جديتر اذهان
را با اين س��ؤال مواج��ه كرد كه آي��ا اين حكومت
كه رهبري به درستي آنها را «جاهليهاي دوران
امروز» ناميدند ،شايس��تگي پذيراي��ي از ضيوف
الرحم��ان را دارند؟ س��ؤالي كه با توج��ه به همه
اتفاقات روي داده در حج از سالهاي قبل تاكنون
جواب روشني يافته بود.
ماموستا سيداحمد سجادي ،امام جمعه سروآباد

هم همراه با كنايه به آلسعود ميگويد« :وهابيون
عربستان سعودي اسم خودشان را «خادم حرمين
شريفين» گذاش��تند ،در حالي كه اين اسم براي
آنها واقعي��ت ندارد .آنها مغرضان��ه كار ميكنند و
در اين مكان مق��دس كارش��كني ميكنند .آنها
صالحيت اين كار را ندارند .آنها با زائراني كه دين،
ايمان به خدا و محبت پيامبر(ص) و اهل بيت(ع)
در وجودشان شعله ميكشد ،رفتار خوبي ندارند.
به نظر من اينها كساني هستند كه به ظاهر خدمت
حرمين شريفين ميكنند ،ولي بر خالف اين شعار

دولت آلسعود در حال جنگ با يمن است پس
اين خود سبب كمتوجهي دولت عربستان به امور
حجاج شده و سبب رخدادن حوادث تأسفبار در
اين كشور شده است».
او با تأكيد بر بيلياقتي پادشاه عربستان در حوادث
منا تصريح ميكند با وجود اينكه دولت آلسعود
ميداند مسير عبور زائران در منا حساس و تنگ
اس��ت ،با اين حال مديريت چنداني در اين محل
انج��ام نداده ك��ه اين خود س��بب قرباني ش��دن
انسانهاي بيگناه شد».

w w w. j a v a n o n l i n e . c o m
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كارشكنيهاي دولت عربستان در مورد همكاري
ب�ا مقام�ات ايران�ي ب�راي بازگردان�دن پيك�ر
قربانيان موجب تهديد ش�ديداللحن عربستان
س�عودي توس�ط رهب�ر انقالب اسلامي ش�د.
برخي كوش�يدند اي�ن تهدي�د را ب�ه اختالفات
دامنهدار ايران و عربس�تان به عن�وان دو قطب
ش�يعه و س�ني در جه�ان اسلام مرتب�ط كنند

ماموستا عمر مندي ،امام جمعه موقت پيرانشهر
هم ميگويد« :خداوند متعال در س��وره مباركه
انفال فرمود ،كس��اني بايد سرپرس��تي حرمين
ش��ريفين را بهعه��ده بگيرند ك��ه داراي تقواي
الهي باشند .دولت آلس��عود بايد بهجاي حمله
به يم��ن و كش��تار م��ردم بيگناه اين كش��ور،
مديريت مناسبي نس��بت به زوار مس��لمان در
انجام مراسمهاي حج داش��ته باشد اما متأسفانه
بيكفايتي و س��وءمديريت آنها سبب جاندادن
هزاران لبيكگوي الهي ش��د .متأسفانه پيش از
اين نيز سقوط جرثقيل در بيتاهلل الحرام سبب
استرس و دلهره بين حجاج و كشته شدن عدهاي
از زائران بيگناه شده بود ».او تأكيد ميكند كه
«تصميمگيري ،رهبري و مديري��ت زائران حج
عمره و تمتع بايد به دست كشورهاي اسالمي و
نه وهابيها باشد».
جدال شيعه و سني در ميان نيست
كارشكنيهاي دولت عربستان در مورد همكاري
با مقامات ايراني ب��راي بازگرداندن پيكر قربانيان
و رسيدگي به وضعيت مصدومين موجب تهديد
ش��ديداللحن عربستان س��عودي از سوي رهبر
انقالب اس�لامي،حضرت آيتاهلل خامنهاي شد.
برخي كوش��يدند اي��ن تهدي��د را ك��ه اول بار با
چنين لحني از سوي رهبر ايران بيان ميشد ،به
اختالفات دامنهدار ايران و عربستان به عنوان دو
قطب شيعه و سني در جهان اسالم مرتبط كنند.
در صفحه ويك��ي پدياي مربوط ب��ه فاجعه مناي
سال  94آمده كه« :اين حادثه منجر به برآشفتگي
طايفهاي بين دو دشمن منطقه «عربستان سني»
و «ايران شيعه» شد كه يكي از داليل اساسي اين
برآش��فتگي روابط ،نا آراميهاي خاورميانه مانند
جنگ داخلي س��وريه و جنگ داخلي يمن بوده
است ».برآشفتگي طايفهاي ،جنگ مذهبي يا هر
چيزي شبيه آن يقيناً در مواضع آيتاهلل خامنهاي
قرينهاي نداشت ،چه آنكه ايشان تأكيد كرده بود
كه «ما تا حاال خويشتنداري كرديم ...ما رعايت
ادب اس�لامي ،رعاي��ت حرمت ب��رادري در ا ّمت
اسالمي را نگه داش��تيم »...ايرانيها ،اعم از شيعه
و س��ني ،با هم به حج رفتند .با هم در فاجعه منا
جان دادند .با هم عزادار همه شهداي ايراني ،اعم
از شيعه و سني بودند .با هم به آلسعود اعتراض
كردند ،با هم پش��ت تهديد نظامي عربس��تان از
س��وي رهبرانقالب ايس��تادند و با هم بيلياقتي
آلس��عود براي خادم حرمين ش��ريفين بودن را
فرياد كردند.

ماموستا سيد احمد سجادي امام جمعه سروآباد

ماموستا عمر مندي امام جمعه پيرانشهر

ماموستا مصطفي شيرازي امام جمعه مريوان

ماموستا مال قادر قادري امام جمعه پاوه
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اختالفاتوسيعدرونيسعودي!

هم اكنون بين وليعهد اول و وليعهد دوم اختالف وسيعي وجود دارد و در كنار اين جهتگيريهاي سياسي
آنها نيز با توجه به تخصص و نحوه اعمال حكومت آنان تغيير ميكند .وليعهد اول به دنبال كنترل مسائل
داخلي كشور است كه شامل مسائل امنيتي ميشود ،اما وليعهد دوم محمد بن سلمان كه فرزند كنوني
پادشاه و وزير دفاع دولت سعودي است ،به دنبال كسب جايگاه بينالمللي در نيل به اهداف خود است و با
اين روش عم ً
ال خيلي از سياستهاي وليعهد اول را متعارض با سياستهاي خودش ميداند.

توگوي«جوان» باصباحزنگنهديپلماتسابقوزارتخارجه
نقششاهزادههادرفاجعهمنادرگف 

شاهزادهها حاجيان ما را کشتند
چون سرگرم رقابت بودند

مهدي پورصفا
يك سال از واقعه منا و شهادت حجاج ايراني گذشته و ابعاد اين فاجعه بزرگ هنوز ناشناخته مانده است .همزماني اين اتفاق با حمله عربستان به يمن
و تغييرات ساختاري در مديريت زيرمجموعه عربستان سبب شد تا ارتباط اين وقايع را با فاجعه منا با صباح زنگنه كارشناس مسائل خاورميانه و از
ديپلماتهاي سابق وزارت امورخارجه در ميان بگذاريم.
عربس�تان س�عودي بع�د از روي كار آم�دن
دولت جديد در دنيايي از مش�كالت غرق شد.
به عن�وان مثال مالحظ�ه ميكني�م در موضوع
يمن مجبور ش�دند با عقبنش�ينيهايي رويه
خودشان را تغيير بدهند طبعاً عقبنشينيهايي
كه ناش�ي از مقاومت م�ردم يمن اس�ت و اين
چيزي است كه جانش�ين وليعهد يعني محمد
بن س�لمان به هيچ عنوان انتظار آن را نداشت
دوگانه است.

فك�ر ميكن�م اي�ن سياس�تها مش�كالت
عربستان را نه تنها حل بلكه بيشتر هم كرده
است.

آق�اي زنگنه با توج�ه به جنبهه�اي مختلف
موضوع درگذش�ت امير عب�داهلل و روي كار
آمدن ملك سلمان چه شرايطي در سياست
داخلي سعوديها ايجاد كرد؟

به دليل تغيير سياستها و برخي از روشهاي اعمالي
درعربستان سياستها نسبت به دو رههاي قبلي دچار
تغييرات ماهوي شده اس��ت .اولين رويهاي كه دچار
تغيير شده نحوه تعيين مسئوالن درجه اول سعودي
نظير انتخاب يا تعيين مسئوالن كشور از جمله پادشاه و
وليعهد اول ،وليعهد دوم است .همان طور كه ميدانيد
در پادشاهي سعودي سلطنت از فرزندان عبدالعزيز و
از برادري به برادر ديگر منتقل ميشود .طبعاً اين روش
باعث كنار گذاشته شدن باقي اعضاي خانواده سلطنتي
س��عودي ميش��ود ،چراكه هماكنون نيز تعدادي از
شاهزادههاي فرزندان عبدالعزيز كنار گذاشته شدند
كه از جمله آنها ميتوان به بندر بن س��لطان اشاره
كرد .ثانياً فرزندان ملكه دوم عبدالعزيز براساس سن،
تجربه و سابقه انتخاب نشدند بلكه براساس تمايالت

شاه تعيين شدند.

اين اختلاف در بي�ن ش�اهزادههايي كه در
حكومت فعلي بر س�ر كار هم هستند ،نيز به
چشم ميخورد؟

بله .ببينيد ه��م اكنون بي��ن وليعه��د اول و وليعهد
دوم اخت�لاف وس��يعي وج��ود دارد و در كن��ار اين
جهتگيريهاي سياسي آنها نيز با توجه به تخصص
و نحوه اعم��ال حكومت آنان تغيي��ر ميكند .وليعهد
اول به دنبال كنترل مس��ائل داخلي كش��ور است كه
شامل مسائل امنيتي ميشود ،اما وليعهد دوم محمد
بن سلمان كه فرزند كنوني پادشاه و وزير دفاع دولت
سعودي است ،به دنبال كس��ب جايگاه بينالمللي در
نيل به اهداف خود اس��ت و با اين روش عم ً
ال خيلي از
سياس��تهاي وليعهد اول را متعارض با سياستهاي
خودش ميداند .همين تعارض بين دو وليعهد موجب
اعمال سياستهاي تندي در خارج از مرزهاي سعودي
شده است .از جمله مسائلي كه محمد بن سلمان براي
سعوديها ايجاد كرده ،جنگ يمن است؛ اتفاقاتي كه

در س��وريه رخ داده و رخ ميدهد با حمايت وي است
كه البته قب ً
ال سكان آن در اختيار بندر بن سلطان بوده
اس��ت .همچنين تعامالتي كه وي با ابتكار ش��خصي
خود با هند ،تركيه و كشورهاي بزرگ منطقهاي ايجاد
كرده و عرصه جدي��دي را براي معامالت سياس��ي و
منطقهاي عمدتاً از طريق دادن مش ّوقهاي مالي فراهم
آورده است ،همه نشاندهنده همين تفرقه و سياست

عربس�تان س�عودي بع�د از روي كار آم�دن
دولت جديد در دنيايي از مش�كالت غرق ش�د.
به عنوان مث�ال مالحظ�ه ميكني�م در موضوع
يمن مجبور ش�دند با عقبنش�ينيهايي رويه
خودشان را تغيير بدهند طبعاً عقبنشينيهايي
كه ناش�ي از مقاومت م�ردم يمن اس�ت و اين
چيزي اس�ت كه جانش�ين وليعهد يعني محمد
بن س�لمان به هيچ عنوان انتظار آن را نداشت

عربستان سعودي بعد از روي كار آمدن دولت جديد
در دنياي��ي از مش��كالت غرق ش��د .به عن��وان مثال
مالحظه ميكني��م در موضوع يمن مجبور ش��دند با
عقبنشينيهايي رويه خودشان را تغيير بدهند طبعاً
عقبنشينيهايي كه ناشي از مقاومت مردم يمن است
و اين چيزي است كه جانشين وليعهد يعني محمد بن
سلمان به هيچ عنوان انتظار آن را نداشت .سيد حسن
نصراهلل در يكي از س��خنان خود بر اي��ن نكته تأكيد
كردند كه امروز ملتي مظلومتر از ملت يمن وجود ندارد
چراكه با سنگينترين سالحها بمباران ميشوند ،اما
امكان هيچ گونه دفاعي از خود ندارند .همين مسئله را
ميتوان به وضوح در بحرين هم مشاهده كرد.
اگر اجازه دهيد به س�راغ رويكرد ضد ايراني
دولت جديد س�عودي به خصوص بعد از روي
كار آمدن ملك س�لمان در اين كشور برويم.
گويا سعوديها هيچ انگيزهاي براي رسيدن
به توافق با ايران ندارند؟

اتخاذ سياستهاي تندتر و خشنتر به منظور پر كردن
فاصله جايگاه منطقهاي عربس��تان ب��ا جايگاه بالنده
جمهوري اسالمي ايران بود .با تغييرات رخ داده پس
از مرگ پادشاه سعودي ،وليعهد دوم پيشتاز اتخاذ اين
سياستها ش��د و اين سياس��تها طبعاً هم در داخل
جواب نخواهد داد و هم در خارج .همانطور كه مالحظه
كرديد ،به بن بست خورده است .در مورد يمن ماه به
ماه و هفته به هفته شاهد هزينههاي بيشتر عربستان،
ضررهاي بيشتر هم براي خودش و هم براي مردم يمن
و همچنين عقبنشيني سياسي هستيم.
براي اينكه بتوانيد فاجعه سقوط جايگاه عربستان در
عرصه سياست خارجي اين كشور را درك كنيد ،اين
نكته را در نظر بگيريد كه زماني عربستان مدعي حل

بن بست اتخاذ سياستهاي تند و خشن

اتخاذسياستهايتندتروخشنتربهمنظورپركردنفاصلهجايگاهمنطقهايعربستانبا
جايگاهبالندهجمهورياسالميايراناست.باتغييراترخدادهپسازمرگپادشاهسعودي،
وليعهددومپيشتازاتخاذاينسياستهاشدواينسياستهاطبع ًاهمدرداخلجوابنخواهد
دادوهمدرخارج.درمورديمنماهبهماهوهفتهبههفتهشاهدهزينههايبيشترعربستان،
ضررهايبيشترهمبرايخودشوهمبرايمردميمنوهمچنينعقبنشينيسياسيهستيم.

و فصل همه مس��ائل يمن بود و بدون نظر عربس��تان
كشورهاي همسايه ديگر حق تحرك هم نداشتند اما
تمام اين اقتدار به دليل مقاوم��ت و جايگاه قدرتمند
ايران در عرصه منطقهاي به باد رفته است .در آخرين
اجالسي كه با حضور وزير خارجه امريكا تشكيل شد،
موضوع اصلي به رسميت شناختن انصاراهلل و نيروهاي
مقاومت يمني و همچنين همزماني تحقق راهحلهاي
سياس��ي و نظامي در يمن اس��ت تا بلكه درخواست
عدمتعرض به داخل خاك س��عودي از سوي يمنيها
به رسميت شناخته ش��ود .همين مسئله خود مرحله
جديدي را نشان ميدهد و حتي در تصور سعوديها
نميگنجيد كه روزي برسد كه يمنيها به جاي تسليم
شدن بعد از  1/5س��ال از بمباران مستمر و محاصره
هوايي ،زمين��ي و دريايي ،يمنيه��ا بتوانند به مراكز
نظامي و اقتصادي عربستان حمله و عربستان را وادار
كنند از دولت امريكا و ساير دولتها كمك بخواهد تا

مديريت حج موضوعي اس��ت كه هم جنبه داخلي
در عربس��تان دارد و هم جنبه بينالملل اسالمي و
هم در س��طح جهان ،به هر اندازه عربستان متوجه
درگير ش��دن در پروندههاي خارج از مرز عربستان
شده اس��ت ،ش��اهد افت كردن كيفيت خدمات و
سرويسهايي است كه بايد به حجاج بدهد و نظارت
بر روند مراسم حج و تسهيل اعمال حج و رسيدگي
به آن ميش��ود .طبعاً وقتي ذهن مسئوالن بيشتر
معطوف به پروندههاي عراق ،س��وريه ،لبنان ،يمن
و اماكن ديگري باشد تمركز الزم و قدرت مديريت
الزم را در داخل نخواهند داش��ت و حوادث فجيع و
دردناكي مانند آنچه هم در مكه و سقوط جرثقيل و
شهادت حاجيان در وس��ط مطاف و هم در حوادثي
كه در منا و بين مش��ائر مقدس��ه اتفاق افتاده است
نمونهاي از اين ضعف مديريت و عدم تمركز در اين
مس��ائل را نش��ان ميدهد .حتي در بررسي پرونده

اوضاع يم��ن را بتواند كنترل كن��د .در داخل خاندان
س��عودي طبعاً همين اختالفات در ح��ال اوجگيري
اس��ت به اين معنا كه موضوع يمن تا يك زماني پيش
از بر سر كار آمدن سلمان عمدتاً در اختيار محمد بن
نايف بود و اكنون كار به دست محمد بن سلمان افتاده
و شيوه مديريت اين پرونده كه منجر به شكستهاي
مكرر و متوالي شده است طبعاً سروصداي معترضان
به اين سياست در داخل خاندان سلطنتي هم افزايش
پيدا كرده است.
اين اعتراضات نميتواند در ساختار داخلي و همچنين
نحوه مديريت يك كشور بيتأثير باشد .هم اكنون رژيم
سعودي خود دچار بحران همهجانبه اقتصادي است كه
تا حد زيادي از اين سياست نامتعادل نشئت ميگيرد.

سقوط جرثقيل در نزديكي خانه خدا شاهد هستيم
كه درگيري اصلي بر س��ر پروژهاي است كه رقابت
سنگيني بين شركت بن الدن و پسر پادشاه عربستان
در جريان است و همين مسئله سبب شد تا حادثه
سقوط جرثقيل رخ دهد.

ش�ايد دقيقتر آن اس�ت که بگويي�م درگير
ش�دن در مس�ائل متعدد ذهن همه مسئوالن
چ�ه گروههايي ك�ه مواف�ق اين باف�ت فعلي
حكوم�ت ي�ا مخالف�ان آنه�ا را ب�ه س�مت
ديگري ميکش�د و طبع�اً به لح�اظ مديريت
مس�ائل و برخ�ورد دقي�ق و علم�ي و منضبط
ب�ا قضايا ب�ا ش�دت ضعي�ف ميش�ود و يك
س�وءمديريت و بي توجهي به جان انسانها
و حاجيه�ا ب�ه ي�ك فاجع�ه ميانجام�د

w w w. j a v a n o n l i n e . c o m
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شود و تذكرهايي كه قب ً
ال داده شده بود و پاسخهايي
كه دريافت ش��د ،طرحهاي اصالح مس��يرها كه هر
س��ال بايد ارائه ش��ود همه اينها زير ذرهبين مطالعه
درس��ت و دقيقي قرار بگيرد .از ط��رف ديگر ضعف و
سوءمديريت در حدي كه در بعضي از مسائل كه يك
اقدام تعمدآميز تلقي ش��ود كه در مجموع به افزايش
تعداد قربانيان منجر شده باشد ،هم در خود عربستان
حتي دادگاههاي عربس��تان يا در مجام��ع و محافل
بينالمللي به عنوان كشوري كه مسئول حفظ جان
ميليونها انسان كه در يك مراسم مقدس و مشخص
كه مبدأ و انتهاي آن مشخص است و نتوانست ه سرويس
مناسب را ارائه كند ،قابل پيگيري است .اين مسائل به
هر دليلي اتفاق افتاده باشد ،به دليل ضعف ،اختالف و
سوءمديريت ،به دليل تعويض افراد و مديران ،حذف
برخي سازمانها و سوءاستفادههاي مالي كه در اين
مسير اتفاق افتاد و نهايتاً منجر به اين فجايع شد همه
در دادگاههاي بينالمللي قابل طرح است و دولت به
هيچ عنوان نبايد از پيگيري آن كوتاه بيايد و عربستان
ممكن است برخي از كش��ورها را با پول و ارائه برخي
وعدهها س��اكت كند ،اما نبايد اين مسئله گريبان ما
را بگيرد.
آقاي زنگنه حج ب�راي ما متوقف ش�د .فكر
ميكنيد مهمتري�ن روش براي اينك�ه ما به
تجمع جهاني مس�لمين بازگرديم چيست؟
فكر نميكن�م بر اس�اس اص�ول بينالمللي
هم عربس�تان بتواند حجاج ايراني را از حج
محروم كند.

تأثير كلي اي�ن مس�ئله را روي واقع�ه منا و
مديريت حج چه ميدانيد؟آي�ا ميتوان اين
فرضيه را مطرح كرد كه همين عجز سعوديها
در مقابل ايران در پروندههاي گوناگون سبب
ش�ده اس�ت تا به نوعي ش�اهد انتقامگيري
سعوديها از ايران بر سر اين مسئله باشيم؟

شما فكر ميكنيد ميتوانيم بحث خرابكاري را
بر اساس رقابتهاي داخلي در روند برگزاري
حج به عنوان يك گزينه ج�دي مدنظر قرار
دهيم.

شايد دقيقتر آن اس��ت که بگوييم درگير شدن در
مسائل متعدد ذهن همه مس��ئوالن چه گروههايي
كه موافق اي��ن بافت فعل��ي حكومت ي��ا مخالفان
آنها را به س��مت ديگري ميکش��د و طبعاً به لحاظ
مديريت مسائل و برخورد دقيق و علمي و منضبط با
قضايا با شدت ضعيف ميشود و يك سوءمديريت و
بيتوجهي به جان انسانها و حاجيها به يك فاجعه
ميانجامد .در ماههاي پس از واقعه منا نيز ما به وضوح
ش��اهد اين قضيه بوديم كه افش��اگريهاي فراواني
درباره نحوه مديريت حج و بيكفايتي موجود انجام

شد كه گوشهاي از اوضاع پريشان مديريت سعودي
را نشان ميدهد.

براي پيگيري بح�ث اتفاقاتي ك�ه در منا رخ
داده اس�ت دولت و نهادهاي مسئول چگونه
بايد عمل كنند؟

بايد همه مسائل ،مستندسازي ش��ود ،ابعاد مختلف
وقايعي كه اتفاق افت��اد چه در مك��ه مكرمه ،چه در
منا و چه در مسير بين مشائر همه بايد مستندسازي

باي�د همه مس�ائل ،مستندس�ازي ش�ود ،ابعاد
مختلف وقايع�ي ك�ه اتفاق افت�اد چ�ه در مكه
مكرمه ،چ�ه در منا و چه در مس�ير بين مش�ائر
هم�ه باي�د مستندس�ازي ش�ود و تذكرهاي�ي
ً
قبلا داده ش�ده ب�ود و پاس�خهايي ك�ه
ك�ه
درياف�ت ش�د ،طرحه�اي اصالح مس�يرها كه
ه�ر س�ال باي�د ارائ�ه ش�ود هم�ه اينه�ا زير
ذرهبين مطالع�ه درس�ت و دقيقي ق�رار بگيرد

در دو مرحله بايد كار انجام شود ،يكي محاسبه و مؤاخذه
افرادي كه در اين ضعفها و سوءمديريتها نقش داشتند
و مجازاتهايي كه بر آنها مترتب اس��ت به عنوان يك
سلسله حوادثي كه در سال گذشته اتفاق افتاد و ديگري
نسبت به مسئوليت مس��تمر دولت فعلي عربستان بر
رعاي��ت و عنايت به ام��ور حاجيان و زائ��ران در مكه و
مدينه است و زير س��ؤال بردن اين ادعا و دعوت براي
اقدام بينالمللي چه در بعد اسالمي و چه در بعد جهاني
به عنوان بعدي از ابعاد آشكار حقوق انسانها و حقوق
پيروان اديان در تأمين امنيت و سالمت آنهاست.
بنابراين يك بعد بحث مجازات و محاس��به اقداماتي
است كه تاكنون انجام شده است و با استناد به تاريخ
عملكرد دولتهاي آلس��عود اقدام جهت زير س��ؤال
بردن مديريت آنها و ادعاي آنها در خدمت به حرمين
شريفين ممكن اس��ت اين مس��ئله هم چندان قابل
طرح نباش��د ،اما در صورت به راه افتادن موج جهاني
ميتوان انتظار داش��ت كه بقيه كشورهاي مسلمان با
ما همراهي كنند.
شايد يكي از اقدامات و پيشنهادهايي كه ميشود
مطرح كرد ،برگزاري مراسم ،سمينارها و ميزگردها
در نقاط مختلف جهان باشد به خصوص جاهايي
كه از نظر جمعيت��ي تراكم بيش��تري دارند مث ً
ال
در هند ،پاكس��تان ،بنگالدش ،تركيه ،اندونزي،
كشورهاي آفريقايي و حتي اروپا و امريكا يا چين
و روسيه در مراكز اسالمي اين كشورها بايد دست
به يك سلس��لهاي از اقدامات نمايشگاه ،سمينار،
ميزگرد و مذاكرات بزني��م .نبايد از اين موضوع به
سادگي عبور كنيم و از طرف ديگر استفاده از ابزار و
وسايل ارتباط جمعي اعم از سايتها و شبكههاي
ماهوارهاي است تا بتوانيم صداي مظلوميت حجاج
ايران��ي را در منا به گوش س��اير مس��لمانان دنيا
برسانيم.
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اگرآقاپيگيرنميشدند...

اگرحضرتآقاپيگيرينميكردندعربستانحتييكپيكرهمتحويلمانميداد،اينحرفمن
نيستخودمسئوالنحجوزيارتاينحرفرازدهاند.آقايروحانيكهرئيسجمهورماهستند
نهايت ًايكروزسفرشانراكوتاهكردندوبرگشتند،اينيكروزچهتأثيريدارد؟درروزاستقبالاز
شهدادرفرودگاهكهمنهمحضورداشتم،رئيسجمهورجملهايگفتخيليناراحتشدموآن
جملهبهنفععربستانتمامشد.

توگوبافرزندشهيدمناحجتاالسالماخوانکهبرايپيگيريوضعيتپدربهعربستانسفرکرد
گف 

20هزارقبرآماده درمنا ديدم!

محمد صادق عابديني
شهيد حجت االسالم محمد صادق اخوان آخرين شهيد فاجعه منا بود كه شناسايي و پيكرش به ايران بازگردانده شد .محمد جواد اخوان ،فرزند شهيد
حجت االسالم محمد صادق اخوان از فعاالن رسانهاي است كه بعد از فاجعه منا با تش�كيل انجمني با حضور بازماندگان اين فاجعه ،در حال پيگيري
حقوقي و مسئله محكوميت آلسعود است .اخوان در گفت و گو با «جوان» درباره مشاهدات خود از فضاي منا بعد از فاجعه ،عملكرد ضعيف وزارت امور
خارجه و آنچه بر سر پيكر شهدا آمده است ،سخن گفته است.

جناب اخوان شما براي مشخص شدن وضعيت
پدر ش�هيدتان كه تا مدتها ه�م مفقوداالثر
بودند ،به عربس�تان رفتيد ،از مش�اهداتتان
بگوييد.
من در همان محل ديدم که گورس��تان بزرگي بود و آنها
شهدا را در قبرهاي موقت دفن كرده بودند و بدون هيچگونه
ضوابط شرعي پيكر را با همان وضعيت و لباس و وسايلي
كه همراه��ش بود دفن ك��رده بودند .قبرها ش��بيه مقابر
معمولي نبود بلكه محفظههاي زير زميني جدا جدا بودند
كه در داشت و درها باز و بسته ميشد .حتي زماني كه براي
شناسايي رفته بوديم مشخص بود كه برخي از قبرها را باز و
بسته كرده بودند .براي اينكه برخي از شمارهها گم شده بود
و نياز به شناسايي مجدد داشت.
اين مس�ئله برايتان تعجب برانگي�ز نبود كه
چرا اين همه قبر آماده بايد در آن محل وجود
داشته باشد؟ اين مسئله را با مسئوالن ايراني
مطرح نكرديد؟
بله ،گفتم ولي آنها پاسخي نداشتند .آن قبرستان  20هزار
قبر آماده دارد و ظرفيت سردخانه كنار آن  900عدد بود.
يعني فرض بر اين است كه هر كس كه فوت كرد بالفاصله
دفن شود در صورتي كه اين افراد اتباع خارجي هستند و
دفن آنها داراي مراحل و ضوابطي است .حتي من در آنجا با
نرم افزار «گوگل ارث» كه جستوجو كردم ديدم در نزديكي
همان جا دو ،سه قبرستان بزرگتر از اين قبرستان وجود
دارد كه هنوز استفاده نشده است .چطور دولت عربستان
ميتواند حادثهاي را كه ممكن اس��ت در آن چند هزار نفر
كشته شوند پيشبيني كند اما نميتواند براي آن حادثه
امدادرساني را پيشبيني كند؟!

ايراد بزرگي كه بر عملكرد دولت گرفته ميشود ،اين است
كه تا پيش از ورود مقام معظم رهبري و هشدار صريحشان
به عربستان سعودي ،اقدامي جدي از سوي مسئوالن دولتي
براي مطالبه حقوق حجاج ايراني و محكوميت عربس��تان
انجام ندادهاند.
درباره اين موضوع ميتوانم در دو سطح صحبت كنم .يك
سطح متوليان امر در حوزه حج است كه به آنها دسترسي
داده نشد .طبق روايت رسمي مسئوالن ما تا سه ،چهارروز
دسترسي به پيكرهاي ش��هدا داده نشده اس��ت و دولت
عربستان فقط به همين دليل و رعايت نکردن اصول اوليه
كنسولي بايد مورد پيگرد قانوني قرار گيرد .اما چرا اين اتفاق
افتاده را بايد در س��طوح باالتر سياس��ي بررسي كرد .نوع
رفتار مسئوالن ما به خصوص در حوزه سياست خارجي و
ديپلماسي رفتاري نبوده است كه عربستان را به تغيير رفتار
وادار كند .اگر روزهاي اول ماجرا را به ياد بياوريد تمركز اصلي
دستگاه ديپلماسي ما سفر رئيسجمهور به نيويورك بود ،در
حالي كه موضوعي كه براي جامعه مهم بود و بخش عظيمي
از كشور را از نظر ذهني درگير خود كرده بود موضوع حج
بود .نهايت پالس��ي كه از هيئت ديپلماتيكمان دريافت
كرديم تصوير وزير امور خارجهمان اس��ت كه در كنار يك
مقام عربي زانو زده و درخواست ميانجيگري دارد كه وزير
خارجه ما بتواند با وزير امورخارجه عربستان ديدار كند ،نه
اينكه حقوق ما مطالبه شود! اين خيلي براي ما بد است.
اتفاقاً چند روز پيش در كنفرانس��ي خبري اين موضوع را
گفتم كه در فاجعه منا بيش از اينكه س��وگوار پدرم باشم
سوگوار عزت كشورم هستم .باالخره اين شهدا اتباع ايراني
بودندوچراافراديكهمسئوليتديپلماسيداشتندپيگيري
نكردند؟! اگر حضرت آقا پيگيري نميكردند عربستان حتي

يك پيكر هم تحويل ما نميداد ،اين حرف من نيست خود
مسئوالن حج و زيارت اين حرف را زدهاند .آقاي روحاني كه
رئيسجمهور ما هستند نهايتاً يك روز سفرشان را كوتاه
كردند و برگش��تند ،اين يك روز چه تأثيري دارد؟ در روز
اس��تقبال از ش��هدا در فرودگاه كه من هم حضور داشتم،
رئيسجمهور جملهاي گفت خيلي ناراحت شدم و آن جمله
به نفع عربستان تمام شد.
چه جملهاي؟
گفتند اگر يك مأموري خطا كرده بايد با آن برخورد شود،
يعني سطح ماجرا از حاكميت عربستان به يك مأمور تقليل
داده شد .در صورتي كه دولت عربستان مسئول بود و اگر
يك مأمور هم تخطي بكن��د ،آن مأمور خارج��ي براي ما
موضوعيت پيدا نميكند بلكه حاكميت كشورش است كه
بايد پاسخگو باشد .در فاجعه منا نيز مجموعهاي از اقدامات
امنيتي ،امدادي و سياسي را كه رخ داده است ،بايد در يك
بستر مشاهده كرد .مجموعه رژيم آلسعود در اين ماجرا
دستاندركار است.
بهغيرازكشورماكهباهشدارصريحمقاممعظم
رهبري عربستان مجبور شد وضعيت شهدا و
انتقالپيكرهارامشخصكند،ديگركشورهاكه
دراينفاجعهحجاجشانبهشهادترسيدهاند،
پيگيري انجام دادهاند؟
پيگيربودندوليضعيف،يكيازداليلاينضعفاختالفنظر
فقهيشان با ما درباره پيكر شهدا است .آنها فكر ميكردند
كه اگر پيكرها در همان جا باشد بهتر است .ولي تحليل من
اين است كه شايد آنها هم از شرايط تدفين پيكرها اطالع
نداشتند و اگر ميدانستند كه به صورت غير شرعي تدفين
ش��دهاند پيگيري ميكردند .ولي مهمت��ر از اين موضوع

رشوهاي است كه آلسعود پرداخت كرد .اينجا صحبت از
دولتها نيست ،باالخره در يك فاجعه بيش از  7هزار نفر
شهيد شدهاند ،چرا رسانههاي دنيا به اين فاجعه توجه نكرد؟
رسانههاي كشور خودمان را مستثني كنيم ولي رسانههاي
دنيا چرا به اين اتفاق توجهي نداشتند؟ اين  7هزار نفر در هر
كجاي دنيا كشته ميشدند رسانهها به آن توجه ميكردند،
زيرا يك موضوع انس��اني پيش آمده بود .س��عوديها به
رسانهها رشوه دادند ،رشوههاي سياسي كه خيلي از دولتها
و قدرتها ذينفع بودند مثل دولتهاي عربي منطقه كه به
طور مشخص مصر ،نيجريه و مراكش سكوت كردند .اتفاقاً با
سكوتشان متضرر شدند زيرا زماني كه ما در عربستان بوديم
بسياري از كشتههاي آن كشورها هنوز مفقوداالثر بودند و
تعيين تكليف نشده بودند ،احتمال ميدهم كه تا همين
امروز هم بسياري از افراد هنوز هم مفقوداالثر باقي مانده
باشند .كشور ما پرونده مفقوداالثرها را بسته و ميدانيم كه
آن افراد ديگر در قيد حيات نيستند.
حاالكهتكليفپيكرهامشخصشدهاست،يك
موضوع اساسي باقي ميماند و آن محكوميت
آلسعود است .دولت در اين زمينه چه اقداماتي
كرده و ش�ما به عنوان خانواده شهداي مناچه
كارهايي را صورت دادهايد؟
طبيعتاً در اين بحث وظيفه اوالً با دولت است .گروهي از
اتباع كشور در يك سفر دولتي كه مديريت آن با دولت
بوده است به شهادت رس��يدهاند و وظيفه پيگيري آن
با دولت اس��ت .تا امروز تحقيقات مفصل��ي كردهايم و
متأسفانه نهاد اصلي مسئول پيگيري اين فاجعه يعني
وزارت امور خارجه و معاونت كنسولي هيچ كار خاصي
نكردهاند و توجيهشان اين است كه روابط ما با عربستان
قطع است .اين توجيه منطقي نيست اينكه روابط ما با
عربستان قطع است دليلي نميش��ود كه حقوق اتباع
ايراني ناديده گرفته شود كما اينكه بيش از 30سال است
كه رابطه ما با امريكا قطع اس��ت ولي در ماجرايي مثل
حمله به هواپيماي ايرباس ،مسائل حقوقي آن پيگيري
ش��د .مطلب بعدي اينكه بايد حداقل تالش��ي از سوي
وزارت امور خارجه انجام شود و بعد اگر به نتيجه نرسيد ما
بگوييم خب آنها كاري كه از دستشان بر ميآمده را انجام
دادهاند ولي واقعيت اين است كه هيچ كاري نكردهاند .ما
ابزارهاي فشار منطقهاي و حقوق بشري داريم كه از سوي
نهادهاي بينالمللي وسمنها افكار عمومي را درباره اين
حادثه جلب و حساس كنيم .ما به عنوان خانواده شهدا
به اين نتيجه رس��يديم كه وزارت ام��ور خارجه با اين
نگاهش قائل به موضوع نيس��ت و بايد خودمان كاري
را انجام دهيم كه در حال انجامش هم هس��تيم .منتها
اين زيبنده دولت نيست كه از مسئوليت خودش شانه
خالي كند و 500خانواده ايراني مجبور شوند خودشان
حقوق خودشان را پيگيري کنند و تا جايي كه بتوانند در
محكوميت آلسعود فعاليت كنند.

