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مروری بر فاجعهی منای خونین با معرفی کتاب «خیابان  »۲۰۴اثر زهرا کاردانی

طواف خدای خانه

یقین داریم آه حجاج بیتاهلل دامن سعودی را میگیرد

مریم حاجیعل�ی :دوم مهرماه س��ال  ۱۳۹۴بود.
خبر ساده و کوتاه این بود که در سرزمین منا اتفاقی
رخ داده .رخ دادن ی��ک اتف��اق در ابتدا ب��ا توجه به
سوابق س��عودیها در اش��تباهات مدیریتیشان در
س��ازماندهی زائران در ایام حج ،چندان هم بعید به
نظر نمیرسید .در واقع در بیست و پنج سال اخیر در اثر سوءمدیریت
سعودیها همواره شماری از زائران بیتاهللالحرام در سرزمین امن الهی
جان خود را از دست داده بودند.
به س��رعت تیتر خبر از یک اتفاق س��اده به یک فاجعهی عظیم تغییر
ن بار تعداد شهدا  ۱۲۳نفر اعالم شد .بعد از بیست دقیقه،
پیدا کرد .اولی 
این آمار به  ۱۲۵نفر رس��ید .بعد  ۲۰۵نفر و بعدتر به  ۲۶۳نفر رسید .تا
زمانیکه المیرا شریفیمقدم جلوی دوربین رسانهی ملی حاضر شد و
در حالیکه نمیتوانست بغضش را کنترل کند ،اعالم کرد ۴۶۴« :نفر
از هموطنانمان را از دست دادیم ».خبری که آوار شد روی سر همهی
ما .بغض یک ملت شکست ،حتی کس��انی که عزیزی را در مراسم حج
نداشتند .تمام ساعات شبانهروز در حال رصد اخبار بودیم .واقعیت این
بود که لیست زیرنویس شبکهی خبر ،هرکدام عزیز یک خانواده بودند.
خانوادههایی که امید داش��تند اسم عزیزش��ان در لیست شهدای منا
نباشد .در عوض مجروح شده باشد یا حتی گم شده باشد!
همهی ما معتقدیم صحنههایی که آن روزها بدون سانسور و گزینش
در سایتها و حتی در سیمای ملی پخش شد ،قلب همهی ما را سخت
متأثر کرد و چه بسا به اندازهی چند سال پیر شدیم .شبیه یک شوخی
بدموقع یا یک کابوس تلخ بود .دلمان میخواس��ت کسی ما را از این
کابوس ش��وم بیدار کند و بگوید مگر میشود در یک روز و یک ساعت
بدون اینکه خط��ر جنگ یا بالی طبیعی در کار باش��د ،بیش از هفت
هزار انسان زیر دست و پا از بین بروند و بدنهای نیمهجان آنها روی

هم افتاده باش��د؟! مگر میش��ود خیابان  ۲۰۴با ده متر عرض و س��ه
کیلومتر طول که با دو فرعی  ۲۲۳و  ۲۱۵به ترتیب با خیابانهای ۲۰۶
و سوقالعرب در ارتباط است ،در عرض ده دقیقه آنقدر مملو از حجاج
شود که سیل ناش��ی از ازدحام جمعیت ،بیش از هفت هزار زائر اعم از
زن و مرد و پیر و جوان را زیر دست و پا له کند؟! به همین راحتی؟! پس
وظیفهی صدها دوربینی که با قدرت بسیار باال در حال رصد جمعیت
بودهاند ،دقیقا چه بوده است؟! مگر مانیتورینگ مسیر حرکت حجاج،
علتی جز مدیریت هرچه بهتر جمعیت دارد؟!
اما کس��ی ما را از این کاب��وس تلخ بی��دار نکرد! همهی ای��ن ابهامات
بهعالوهی سؤاالتی مثل اینکه چرا کسی مثل آقای غضنفر رکنآبادی
(دیپلمات کش��ورمان و س��فیر س��ابق ایران در لبنان) که به گفتهی
ش��اهدان عینی ،زنده س��وار آمبوالنس ش��ده ب��ود ،در بیمارس��تان
زنده نمیمان��د؟! یا حجاج دیگ��ری که خبر مجروح ش��دن خود را به
خانوادههایش��ان داده بودند ،در کمال ناباوری اجسادش��ان تحویل
گرفته میش��ود؟! اینکه چرا خیابانهای فرعی دقیقا در س��اعات پر
ازدحام بسته میشوند و زائرین آفریقایی و ایرانی به سمت خیابان ۲۰۴
هدایت میشوند ،از جمله ابهامات دردآور آنروزها بود...
ابعاد این حادثه بس��یار بزرگ و تأس��فبار بود .این در حالی است که
طرف س��عودی هرگز حاضر به عذرخواهی نشد و امدادرسانی از سوی
هر کشوری را دخالت در امور خود میشمرد .اما خوب است بدانیم که
از میان همهی کش��ورهایی که قربانیان زیادی در این حادثه داشتند،
تنها کشور #ایران بود که با مجاهدتهای شبانهروزی ،خالصان ه و گاهی
زیرکانهی هموطنان عزیز و فداکارمان -چه نیروهای بعثه ،چه کارکنان
سازمان حج و زیارت و چه مردم عادی -در جهت شناسایی و بازگشت
ابدان مطهر ش��هدای منا به آغوش خانوادههای داغدارش��ان کوشید.
نیروهای امدادی و داوطلب کش��ور ما از همان دقای��ق اولیه ،عملیات

نجات را آغاز کردن��د .آنها پس از ناامید ش��دن از نجات مجروحین و
یقین به شهادت بقیهی حجاج ایرانی در اثر گرما ،عطش و افت فشار،
به سراغ عملیات شناسایی و بازگرداندن شهدای فاجعهی منا رفتند.
گروه تفحص ش��هدا پس از تهدید مس��تقیم آلس��عود توسط رهبر
عزیزمان مبنی بر ل��زوم همکاری همهجانبه با ط��رف ایرانی ،اجازهی
بازرسی تمام کانتینرهای حمل اجساد و سردخانهها را -برخالف سایر
کشورها -گرفتند .اگرچه این گروه در ش��رایطی بسیار سخت و بدون
امکانات الزم فعالیت میکردند ولی بهخاطر آرامش قلوب بازماندگان
این مصیبت از هیچ تالشی مضایقه نکردند.
در کتاب «خیابان  »۲۰۴میخوانیم که دولت سعودی ،اسم این فاجعه
را «تدافعالمنا» نامید (تدافع یعنی همدیگر را فشار دادن .یعنی حجاج
خودش��ان همدیگر را فش��ار دادند و این حادثه را به وج��ود آوردند!)
ولی تاریخ هرگز فرام��وش نمیکند که در عرض چند س��اعت ،تمام
چراغانیهایی که شهرها و روستاهای کش��ورمان با آنها آذین بسته
ش��ده بودند ،همگی با بهت و بغض جمعآوری شدند و جایشان را به
پارچههای مشکی و اشکهای حسرت دادند .تاریخ فراموش نمیکند
که چگونه مردمان باغیرت دورافتادهترین روستاهای این مرز و بوم که
سالهای سال با دس��ترنج حاصل از کشاورزی و کسب روزی حالل،
هزینهی حج خود را فراهم کرده بودند ،صحرای منا برایشان صحرای
قیامت شد! چه بس��یار حس��رتها که در آخرین آغوشها و نگاهها و
حرفها بر دل این مردم ماند .کم نبودند زنانی که بدون شوهر ،بدون
فرزند ،بدون پدر ،بدون برادر از این س��فر برگشتند در حالیکه حتی
روی نگاه کردن بهصورت عزیزانشان را نداشتند...
آرزوی مش��ترک آن روزه��ای یک ملت ،ش��نیدن ی��ک خبر خوب
ش��بیه #معجزه بود! اینکه خبری با این تیتر بیرون بیاید که محس��ن
حاجیحس��نی (قاری جوان و خوشسیما) زنده اس��ت! یا خبری که

نکته

نفاق چیست؟ منافق کیست؟
طاهرهس�ادات بهرهمن�د :نفاق را در لغت «خارج شدن»
معنا کردهاند و لفظ «دورویی» را نیز برای آن به کار میبرند.
کاربردیترین معن��ای #نفاق به گمانم همان اس��ت که در
«منته��یاالرب» گفتهاند« :کفر پوش��یدن و ایمان آش��کار
کردن» .مصداق قرآنی این معنا مربوط به آیهی  ۱۶۷سورهی
«آل عمران» اس��ت که خداوند متعال میفرماید« :یقولون
بافواههم ما لیس فی قلوبه��م» .در «ناظماألطباء» نیز اهل
نفاق را «مردم��ان ریاکار و م��کار» خواندهان��د و چه خوش
تعبیری است .در تاریخ اسالم سرچشمهی نفاق را اولین بار
در حاشیهی هجرت پیامبر به مدینه عنوان کردهاند؛ توسط
جماعتی که مقابلهی آش��کار با رس��ولاهلل را به صالح خود
نمیدیدند .نفاق همانیاست که باعث شد دختر رسول خدا
به شهادت برس��د .اما از نظر بنده فاحشترین نوع نفاق را در
ماجرای #حکمیت شاهد بودهایم .حکمیت واقعهای تاریخی
مربوط به جنگ صفین اس��ت .در این واقع��ه عمروعاص به
عنوان حکم س��پاه معاویه و ابوموسی اشعری به عنوان حکم
سپاه امام علی معرفی شدند .بعد از صحبتهایی که بین آن

دو صورت گرفت ،قرارشان بر این ش��د که هر دو فرمانروا از
خالفت برکنار شوند .لحظهی موعود فرا رسید .ابوموسی بر
باالی منبر رفت و بعد از شرح واقعه ،این چنین گفت« :من به
ن که انگش��تری خود را
نمایندگی از مردم حجاز و عراق چنا 
از دست خارج میکنم ،علی را از خالفت برکنار مینمایم».
س��پس عمروعاص بر باالی منبر رفت و اعالم کرد« :آنچه
ابوموسی گفت شنیدید ،او تنها حق برکناری علی را داشت
و من هم او را در ای��ن مورد تأیید میکنم ام��ا من چنان که
انگش��تری را به دس��ت میکنم ،خالفت را به معاویه واگذار
میکنم» .ب��ا توجه به ای��ن واقعه بدون ش��ک عمروعاص را
میتوان در جرگهی منافقترین افراد تاریخ دانست .در تحلیل
شخصیت این فرد خصایصی چند را برشمردهاند که مهمترین
آنها بعد از نفاق ،حیلهگری ،زبونی و دنیاپرس��تی است .اما
نفاق مس��ئلهای نیس��ت که تنها در یک برههی تاریخ نمود
داشته باشد .هرجا که انس��انهای دنیاپرست و قدرتطلب
حاضر بودهاند ،نف��اق هم در آنجا بروز پیدا کرد ه اس��ت .در
تاریخ چهل و یک س��الهی انقالب اس�لامی ایران در مقاطع

گوناگون شاهد ضربههایی از سمت این افراد منافق و طماع
بودهایم .افرادی که پای س��فرهی انقالب بزرگ ش��ده بودند
و بعضا حتی صف��ت انقالبی را یدک میکش��یدند اما زمانی
که فضا را طور دیگ��ر دیدند ،مانند عمروعاص دنیاپرس��تی
را محور قرار دادند و پا پس کش��یدند .قرآن در توصیف این
جماعت ،چنین عنوان میدارد« :خود را #عزیز و دیگران را
#ذلیل تصور میکنند» .در نتیجهی همین است که با وقاحت
میگویند« :شما نمیدانید و ما میدانیم» .همچنین دست
نش��اندههای دیگر آنها که هنوز هم گاهی خ��ود را انقالبی
میدانند اما #آمریکا را #کدخدا مینامند ،مصداق این آیهی
قران کریم هستند« :الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون
المؤمنین» .اینها همان کسانی هستند که خود منافقاند و
میخواهند جامعه را نیز در زمان ولیفقیه دچار نفاق کنند.
ما ایمان داریم که در نهایت #حق در موضع برتر جای دارد.
به گواه خداوند« :ان المنافقین فی الدرک االسفل من النار و
لن تجد لهم نصیرا» .آری! جهنم جایگاه ابدی منافقان خواهد
بود انشاءاهلل...

بگوید غضنفر رکنآبادی زنده مانده است و پیش از شناسایی ،پیکرش
دفن نش��ده! یا دهها نفری که تا روزهای آخر جزء مفقودین بودند ولی
با مطالعهی «خیابان  »۲۰۴متوجه میش��ویم ک��ه در همان روزهای
ابتدای��ی -پیش از پی��ام تهدیدآمیز رهبر انقالب برای پاس��خ کوبنده
به س��عودی -دفن ش��دهاند .آری! حق برادری در مورد حاجیان عزیز
ما-که پس از س��اعات پربرکت عرفات و مشعر ،در حال اتمام مناسک
حج بودند -ادا نشد و آلسعود هرگز مسئولیت سنگین خود را در قبال
این حادثهی تلخ نپذیرفت .رهبر عزیز م��ا جانباختگان این حادثه را
مشمول این کالم نورانی قرآن دانس��ت« :و من یخرج من بیته مهاجرا
الیاهلل و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علیاهلل» تا مرهمی باشد
کالم نورانیاش برای همهی مظلومیتها و دلتنگیهای آنروزها...
زه��را کاردان��ی نویس��ندهی «خیاب��ان  »۲۰۴میگوی��د« :هدفم از
جمعآوری این کت��اب ،عدم فراموش��ی آن فاجعهی عظیم انس��انی
از اذهان عمومی اس��ت و اینکه س��ؤاالتی که تکتک م��ا از چگونگی
شکلگیری این حادثه داریم ،از زبان خود کسانی که در دل این اتفاق
بودهاند ،پاسخ گفته شود».
این کتاب در چهار بخش حادثهی #منا را شرح میدهد؛
یکم :از زبان شاهدین که روز عید قربان آن حادثه را از نزدیک لمس و
تجربه کردهاند.
دوم :از زبان همسفرها که همراه عزیزش��ان به این سفر رفته و تنها به
خانهشان بازگشتهاند.
س��وم :از زبان گروه تفحص ش��هدا که از اولین لحظات حادثه مشغول
امدادرسانی بوده و تا آخرین فرصت به دنبال شهدا مشغول جستوجو
بودهاند.
چهارم :از زبان خانوادهی ش��هدا که در ایران حوادث بعد از این فاجعه
را روایت میکنند.

