
سعودی در سه دهه 
نگاهی بر کارنامه مدیریت س��عودی نش��ان می دهد 
که آنها طی هفتاد س��ال اخیر ت��ا کنون ده ها مورد 
فاجعه در نتیجه سوء مدیریت و بی کفایتی آل سعود 
در موس��م حج رخ داده اس��ت که خود س��ندی بر 

بی کفایتی سعودی برای مدیریت حج است. 
 وقوع آتش س�وزی گس�ترده بر اثر  انفجار کپسول 
گاز در چادره�ای حج�اج در 19 آذر 1354 هج�ری 

شمسی که در نتیجه آن، بیش از 200 حاجی در آتش 
سوختند. 

29 آب�ان 1358 که در این روز حمله مردان مس�لح 
و  مس�جدالحرام  ب�ه  س�عودی  حکوم�ت  مخال�ف 
گروگان گی�ری ده ها زائر، هجوم مأم�وران امنیتی به 
داخل محل و درگیری ها 150 کش�ته و 560 زخمی بر 

جای گذاشت.
9 م�رداد 1366  زائ�ران ایران�ی ک�ه قص�د برپای�ی 
راهپیمایی موسوم به برائت از مشرکین را داشتند با 
مخالفت نیروهای امنیتی س�عودی روبرو شدند و در 

ادامه به دستور مقامات مافوق خود جنایت هولناکی 
را خلق کردند و بیش از 400 حاجی بیگناه را به ضرب 

گلوله به شهادت رساندند.
19 تیر 1368 طی دو حمله در خارج از مسجدالحرام 
یک نفر کشته شد و 16 نفر زخمی شدند. 16 شهروند 

شیعه کویتی محکوم و چند هفته بعد اعدام شدند.
11 تی�ر 1369  بر اثر ازدحام، از کار افتادن دس�تگاه 
تهوی�ه ی ه�وا  و هرج ومرج داخل تونل�ی منتهی به 
اماک�ن مذهبی مکه، 1426 نفر بر اثر خفگی و ماندن 

زیر دست وپا جان باختند.

3 خرداد 1373 در ازدحام و هرج ومرج طی مراس�م 
رم�ی جمرات در مش�عر منا، 270 نفر زیر دس�ت وپا 

جان مانده و جان خود را از دست دادند.
17 اردیبهش�ت 1374 براثر حری�ق در چادر زائران 
س�ه نفر جان خود را ازدس�ت داده و 99 نفر مجروح 

شدند.
26 فروردین 1376 حریق عظیمی در اردوگاه زائران 
بال�غ  بر 340 نفر کش�ته و 1500 نف�ر زخمی بر جای 

گذاشت.
20 فروردین 1377 ط�ی ازدحام  در منا حداقل 118 

نفر کشته و 180 نفر زخمی شدند.
15 اس�فند 1379 35 زائر ازجمله 23 زن در مراسم 

رمی جمرات زیر دست وپا جان باختند.
22 بهمن 1381 14 زائر ازجمله 6 زن در مراس�م منا 

جان خود را از دست دادند.
12 بهمن 1382 ازدحام در مراسم رمی جمرات، 251 

کشته و صدها مجروح به بار آورد.
3 بهمن 1383 طی مراسم رمی جمرات در منا 3 زائر 

زیر دست و پا جان باختند.
16 دی 1384  فروریخت�ن هتل�ی در مرک�ز مکه 76 

کشته بر جای نهاد.
22 دی 1384 بیش از 360 زائر در ازدحام در مراسم 

رمی جمرات در منا کشته شدند.
در  جرثقی�ل  ی�ک  س�قوط   1394 ش�هریور   20
مسجدالحرام، حدود 110 کشته و نزدیک 400 زخمی 

بر جای گذاشت.
و آخرین فاجعه در روز عید قربان موس�م حج س�ال 
1394 ک�ه بی�ش از پنج هزار حاجی ج�ان خود را از 

دست دادند و صدها نفر دیگر مجروح شدند.
در همین حال برخوردهای غیر انسانی و ضد اسالمی 
ماموران آل سعود با حجاج و عمره گزاران ایرانی طی 
سال های اخیر همواره مورد اعتراض و شکایت مردم 
و مس��ئوالن کشورمان قرار داشته است، با این حال 
حکام س��عودی بر خالف ادعاهای فریبنده مبنی بر 
رفتار حس��نه ب��ا همه حجاج و زائ��ران، هیچ گاه در 
جهت اصالح این رفتارهای زش��ت و مغایر با اسالم 
ناب محمدی گام برنداش��تند و طی س��ال های پس 
از انقالب بارها، زائ��ران ایرانی را به بهانه های واهی، 
دستگیر، زندانی و حتی ش��کنجه کرده اند. ماموران 
س��عودی با رفتار غیر اخالقی خود ب��ا عمره گزاران 
ایران��ی و تعرض ب��ه دو نوجوان در ف��رودگاه جده، 
ب��ی کفایتی و عدم صالحیت خوی��ش را برای اداره 
حج نشان دادند.این روند غیر انسانی و غیر اسالمی 

برخورد نادرست سعودی به حجاج ادامه یافت چنانکه  
۴۶۵ زائر ایران��ی در فاجعه منا در حج تمتع ۹۴ به 
شهادت رس��یدند اما با این وجود مسئوالن سعودی 
با فرافکنی، انگش��ت اتهام را به سمت ایرانیان نشانه 
رفتند و مدعی شدند که اخالل زائران ایرانی موجب 
فاجعه ش��ده است حال آنکه تمام ش��واهد و اسناد 

نشانگر بی کفایتی مدیریتی سعودی بوده است. 

خواست جهان اسالم 
مجموعه کاس��تی ها و بی کفایتی مدیریتی س��ران 
سعودی موجب ش��ده تا در جهان اسالم مطالبه ای 
سراس��ری برای گرفتن مدیریت حج از عربس��تان و 
واگذاری آن به س��اختاری مس��تقل از جهان اسالم 
داش��ته باشد. علما و ملت اس��المی تاکید دارند که 
س��عودی با این وضعیت نمی توان��د مدعی برگزاری 
صحیح مراسم حج باشد در همین حال سعودی که 
حامی تروریس��م، وهابیت و همراه آمریکاس��ت و به 
دنبال روابط آش��کار و گسترده با رژیم صهیونیستی 
که دشمنان جهان اسالم هس��تند نمی تواند ادعای 
خدمت به امت اس��المی را داشته باشد. سعودی که 
۵ س��ال است به کشتار مردم بی دفاع و مظلوم یمن 
می پردازد قطعا شایس��ته خادمی ن��دارد و باید این 

عنوان از آن گرفته شود. 
نخبگان و اندیش��مندان جهان اسالم جملگی برآنند 
که امروزه مراس��م حج به حرب��ه ای در اختیار فرقه 
وهابیت و س��ران آل س��عود تبدیل شده است و این 
امر تمامیت فرهنگی جهان اس��الم وامت اسالمی را 
در معرض خطر قرار داده است. بی کفایتی آل سعود 
در ای��ن حادثه ضدانس��انی درحالی بر همگان عیان 
است که این »ش��جره خبیثه« در مدیریت حرمین 
شریفین از ساده ترین شایستگی و لیاقت مدیریتی 
برخوردار نیست و توانایی مدیریت این مراسم عظیم 

عبادی، سیاسی جهان اسالم را ندارد .
در همی��ن چارچ��وب نشس��ت ها و اجالس ه��ای 
متعددی از سوی علمای اسالمی برگزار شده چنانکه 
به عنوان نمونه پ��س ا فاجعه منا هیات بین المللی 
نظارت بر مدیریت عربس��تان بر حرمین شریفین با 
برگزاری کنفرانسی در تایلند، ضمن تاکید بر ناکامی 
عربس��تان در نحوه اداره اماکن مقدس مس��لمانان، 
با بهره برداری سیاس��ی حج از س��وی ریاض و سوء 

اس��تفاده از درآمدهای حاص��ل آن در جنگ یمن، 
مخالفت کرد. علمای جهان اس��الم تاکید دارند که 
حج برای سعودی ابزاری سیاسی شده و انها حتی از 
درآمدهای آن برای کشتار مسلمانان بهره می گیرند. 
بس��یاری از مراجع تقلید در جمهوری اسالمی ایران 
و بسیاری از کشورهای اسالمی بارها تاکید کرده اند 
ک��ه حجی ک��ه در آن عزت و کرام��ت زائران حفظ 
نشود از نظر شرعی درست نبوده و امت اسالمی باید 
یکپارچه در برابر رفتارهای غیر اصولی س��عودی در 
مدیری��ت حج بویژه رفتارهای تبعیض آمیز آن علیه 

حجاج قرار گیرد. 
نتیجه گی�ری : در جمع بندی نهای��ی از آنچه در 
باب رفتارهای سعودی ذکر شده می توان دریافت که 
حاکم عربستان عمال صالتحیت اداره حج را نداشته 
و ندارند و کارنامه مدیریتی آنها سرش��ار از ناتوانی و 
کاستی است. چنانکه بسیاری از علمای جهان اسالم 
تاکید کرده اند اکنون زمان آن فرا رسیده تا به جای 
مدیریت ناتوان س��عودی، مدیریتی از سراسر جهان 
اس��الم در راس مدیریت حج قرار گیرد سعودی که 
در حال کشتار مردم یمن و همراهی با صهیونیست ها 
و آمریکاس��ت و درگیری بحران های سیاسی داخلی 
است و پرونده ای سیاه نیز در حوزه حقوق بشر دارد  
نمی تواند مدعی خادمی حج باش��د چرا که در عمل 
ثابت کرده اس��ت که صالحیت خادمی امت اسالمی 
را ندارد. مفهوم حج چیست؟ آیا حج به معنای صرفا 
ط��واف خانه خدا و دیدار از اماکن مقدس��ه اس��ت؟ 
نگاهی ریش��ه ای به فریضه حج نش��ان می دهد که 
فلس��فه حج وحدت و یکپارچگی جهان اسالم و قرار 
گرفتن امت اسالمی در کنار هم برای آگاهی از درد 
و رنج یکدیگر و حل مش��کالت کالن جهان اس��الم 
اس��ت. اکنون جهان اسالم با درد و رنج های بسیاری 
همچون اش��غال فلس��طین و طراح��ی آمریکا برای 
نابودی آن با طرح معامله قرن اس��ت که در نشست 
بحرین بخشی از آن اجرا شد، بحران انسانی در یمن 
ب��ا حمالت ائتالف س��عودی � آمریکای��ی، وضعیت 
بحرانی مس��لمانان در اروپا و آمریکا و ... تنها بخشی 
از چالش��های جهان اس��الم اس��ت. براساس سنت 
اسالمی حج جایگاهی برای وحدت جهان اسالم در 
برابر این مش��کالت است که اصل برائت از مشرکین 

محور اصلی این وحدت خواهد بود. 
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آغ��از ب��ه کار اولی��ن خ��ط کش��تیراني ای��ران در دری��اي خ��زر )13۶8 ش( امروز در تاریخ عملی��ات نص��ر ۶ در میم��ك توس��ط ارت��ش )13۶۶ ش(  پاکس��ازي س��ومار و قص��ر ش��یرین از ل��وث وج��ود دش��من توس��ط رزمن��دگان اس��الم )13۶7 ش( 
  مس��موم ش��دن ام��ام ج��واد )علی��ه الس��الم( در بغ��داد )220 ق (   رحل��ت فقی��ه جلی��ل آیت اهلل س��ید احم��د روضاتي عال��م تهران��ي )1380 ش(   ب��زرگ تری��ن موافقتنامه اقتص��ادی ایران و ش��وروی امض��اء و مبادله ش��د.)13۴۹ش( 

میزبانی که لیاقت 
میزبانی ندارد 

ای�ن روزه�ا در حالی میلیون ها نفر خود را به س�رزمین وحی می رس�انند که 9 مرداد ب�ه عنوان روزی به 
یادماندی در کارنامه سیاه آل سعود خودنمایی می کند. 

مراس�م حج س�ال 66، یکی از تلخ ترین و سیاه ترین در صفحه عملکردهای حاکمان سعودی است  که در 
آن کش�تار بیش از 270 نفر از ش�هروندان ایرانی که برای حضور در مراس�م »برائت از مشرکین« شرکت 
کرده بودند را رقم می زند. روز شش�م ذی الحجه س�ال 1407 )مصادف با روز نهم مردادماه 1366 شمسی( 
یادآور مراس�م برائت از مشرکین زائران ایرانی خانه خدا و کش�تار حجاج مظلوم ایرانی در مکه به دست 
حکام آل س�عود اس�ت. مکان و زمانی که خون ریختن در آن حرام اس�ت و این حرمت تا جایی اهمیت 
دارد که اعراب جاهلیت احترام این مکان و زمان را نگه داش�تند اما این حرمت توس�ط عوامل س�عودی 
شکس�ته ش�د. در این فاجعه حتی به زنان و جانبازان هم رحم نکردند، به طوری که نیمی از کشته شدگان 
زنان بودند. جنایتی بزرگ که یک باردیگر در س�ال 1394 طی فاجعه منا تکرار و هزاران حاجی ایرانی و 

غیر ایرانی به شهادت رسیدید.

به بهانه سی و دومین سالگرد جمعه خونین مکه


