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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠٣

  
  دی انسانی در عربستانيتراژ

 !و جنگ لفظی بين سران حکومت اسالمی ايران و عربستان
  

روز .  صدھا انسان در عربستان، يک تراژدی بزرگ انسانی استشدن رو، کشته مرگ ھر انسانی تراژيک است از اين

زمان با روز عيد قربان و ھنگام حرکت زائران برای  ، ھم٢٠١۵مبر  سپت٢۴ برابر با ١٣٩۴ ]ميزان[ مھر٢شنبه  پنج

ه شد ھا موجب ايجاد سراسيمگی در ميان جمعيت انبو در منا ازدحام و تنش ناگھانی در يکی از چھارراه» رمی جمرات«

  .وپا ماندند و شمار زيادی از زائران زير دست

بار عيد قربان امسال زيارت مکه،  حادثه مرگ. کنند  ميليون نفر برای انجام مناسک حج به مکه سفر می٢ھر سال حدود 

اعث ازدحام چند صد ھزار زائر در مکه در گذشته ھم ب. افتد باری نيست که ھنگام مراسم حج اتفاق می تنھا حادثه مرگ

 زائر در اثر ازدحام جمعيت ھنگام اجرای ٣۶٠، بيش از ٢٠٠۶در سال . جمعی حجاج شده است بروز مرگ دسته

 نفر در اثر فرو ريختن يک ھتل در نزديکی مسجد الحرام ٧٣مراسم رمی جمرات کشته شدند يک روز پيش از آن ھم 

 کشته و ٢۴۴، در آخرين روزحج، ازدحام جمعيت، ٢٠٠۴دو سال قبل از آن، در سال . جان خود را از دست داده بودند

سه .  نفر شد٣۵، باز ھم ازدحام جمعيت، در روز آخر حج باعث کشته شدن ٢٠٠١در سال . صدھا زخمی به جا گذاشت

در سال .  شد١٨٠، باعث کشته شدن حدود ئی، فشار جمعيت ھنگام عبور از يک پل ھوا١٩٩٨سال پيش از آن، در سال 

اما .  نفر کشته و صدھا نفر ديگر زخمی شدند٣۴٠کم  ران در منا آتش گرفت که در اثر آن دست، چادر زائ١٩٩٧

 اتفاق افتاد، وقتی فشار جمعيت ھنگام عبور از يک تونل ١٩٩٠ھای اخير در مکه، در سال  ترين حادثه در دھه خونين

  . نفر را گرفت١۴٠٠در نزديکی اماکن مقدس جان بيش از 
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شدگان و مجروحان به طور رسمی اعالم نشده  زئيات اين واقعه در ابھام قرار دارد، تعداد دقيق کشتهھنوز بسياری از ج

 اما مقامات حکومت اسالمی ايران، يکی پس از ديگری .و جسد بسياری از قربانيان به کشورھايشان انتقال نيافته است

  .ندکن کنند و ھم آمارھای متفاوتی اعالم می ھم عربستان را تھديد می

 نفر ٢٠٠٠ نفر گذشت و بيش از ١٣٠٠ھا از  شده سازمان حج و زيارت ايران، اعالم کرده که شمار کشتهبا اين حال 

   . نفر اعالم کرده است٧١٧ھا را تا کنون  اند؛ اين در حالی است که سازمان دفاع شھری عربستان شمار کشته زخمی شده

 ٢٢٨، ١٣٩۴ مھر ٧شنبه  فات ايرانيان در تراژدی منا تا روز سهچنين بنا به گزارش سازمان و حج و زيارت تل ھم

  ) ١٣٩۴ مھر ۶ايرنا، ( . مجروح بوده است٢٧ مفقود االثر و ٢۴۶کشته، 

، »ايم از زنده يافتن مفقودان ايرانی نااميد شده«احمر ايران گفت که  اما ساعتی پس از آن که يک مقام جمعيت ھالل 

رمی « مھر، رسما آخرين آمار قربانيان ايرانی حادثه ٩شنبه،  می ايران روز پنجسازمان حج و زيارت حکومت اسال

  . نفر اعالم کرد۴۶۴در منای عربستان سعودی را » جمرات

ھای عربستان سعودی   نفر از زائران ايرانی در بيمارستان١۴در ھمين حال خبرگزاری دولتی ايرنا، اعالم کرد که 

: س مرکز پزشکی اين سازمان، اضافه کردئيگزاری صداوسيما، علی مرعشی، ر به گزارش خبر.تحت درمان ھستند

جا منتقل  الھويه ايرانی به آن رفت مجروحان مجھول ھای طائف، جده و مکه که احتمال می در دو روز گذشته بيمارستان«

 ».ديمانه حتی يک فرد مشکوک به ايرانی بودن را پيدا نکرمتأسف شده و جست و جوشده باشند، کامل 

در » معيصم«ھای ايرانی وارد سردخانه  گروه» اجازه نداده است«شنبه   به گفته مرعشی، عربستان سعودی از روز سه

 ». جديدی صورت نگرفته استئیشناسا«مکه شوند و به ھمين دليل 

وزير بھداشت  وزير بھداشت ايران که به عربستان سعودی سفر کرده است، پس از ديدار با  زاده ھاشمی،  حسن قاضی

 مفقودان حادثه ئیباختگان و شناسا مداوای مجروحان، انتقال جان اين کشور گفت که عربستان اطمينان داده است برای

اطمينان کامل دادند «چنين  زاده ھاشمی، مقامات عربستان سعودی ھم  به گفته قاضی.ھرگونه ھمکاری الزم را انجام دھد

 ».نشده و نخواھد شدکه ھيچ ايرانی تاکنون در مکه دفن 

 مھرماه ھمه آنان به ايران ٢۶ ھزار زائر ايرانی به عربستان سعودی اعزام شده بودند که قرار است تا ۶۴امسال حدود 

 زائر از آنان به ٩ در ھمين حال محمود آخوندی، وزير راه و شھرسازی ايران، خبر داد که تاکنون حدود .بازگردند

  .اند ايران بازگشته

ن واقعه، به يک جنگ لفظی بين سران حکومت اسالمی و عربستان تبديل شده و توقيف کشتی حکومت اسالمی اکنون اي

ای طی سخنان عربستان را  پس از اين که خامن. حامل سالح نيز روابط سران دو کشور را بيش از پيش تيره کرده است

 .دھند ز ديگری به عربستان دشنام میتھديد کرد، سران و مقامات نظامی و سياسی حکومت اسالمی، يکی پس ا

کنند دليلش  اند و ھم عربستان را تھديد می  افتادهئیگو در واقع سران حکومت اسالمی درباره حادثه منا ھم به تناقض

شدن تعدادی  اش رقابت با عربستان و کشته ای شھروند عادی ايرانی در اين حادثه نيست، بلکه دليل اصلی شدن عده کشته

به عالوه . ھای سابق است ای و سران سپاه ديپلمات  مھم حکومت اسالمی، به ويژه نزديکان دفتر خامنهاز عناصر

کند که شايد سپاه  ظن را ايجاد می ای و ديگر مقامات حکومت اسالمی به عربستان، اين سوء برخورد ھستيريک خامنه

ه با برخورد شديد نيروھای امنيتی عربستان پاسداران حکومت اسالمی، طرح و برنامه سياسی در عربستان داشتند ک

  .اند رو شده روبه

العمل  بنا شد عکس«کرده و اگر » داری خويشتن«ان گفت که ايران تاکنون يای طى سخنانی در جمع نظام سيدعلی خامنه

  .خواھد بود» خشن و سخت«دھد، اين واکنش » نشان
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 .از جمله ايران افرادی برای تحقيق به مکه بروند»  اسالمیاز دنيای«ای، گفت که به عقيده او بايد  به گفته خامنه

شان عمل   مقابل وظايف کنند بلکه در مواردی نقطه شان عمل نمی به وظايف«ن عربستان مسؤوالای اضافه کرد که  خامنه

رعايت «آن ل يکرده و دل» داری در قضايای متعددی خويشتن«به گفته او ايران تاکنون » .کنند گری می کنند، موذی می

 .بوده است» ادب اسالمی، رعايت حرمت برادری در امت اسالمی

گفت که » تسنيم«گوی ارشد ستادکل نيروھای مسلح، به خبرگزاری  ای، مسعود جزايری، سخن رانی خامنه بعد از سخن

در «فته جزايری به گ» .نيروھای مسلح جمھوری اسالمی ايران آماده انجام ھرگونه ماموريت درباره فاجعه منا ھستند«

ھای مربوطه اعالم  ھمان ساعات اوليه فاجعه منا، نيروھای مسلح کشور آمادگی خود را برای ھرگونه کمک به دستگاه

 ».برند کردند و اکنون نيز در آمادگی کامل به سر می

به « تنھا ھشدار الملل او، گفت که اين سخنان اکبر واليتی، مشاور امور بين ای، علی چند ساعت پس از سخنان خامنه

 ».ھا ھم ھست عربستان سعودی نيست بلکه به ھمه حاميان آن

يت خود را در مسؤولای پيش از اين نيز دوبار درباره اين حادثه سخن گفته و از عربستان سعودی خواسته بود که  خامنه

 به دانشجويان افسری در ، در مراسم اعطای سردوشی١٣٩۴ای که صبح چھارشنبه، ھشتم مھر   خامنه.اين واقعه بپذيرد

رانی خود را به حمله به عربستان سعودی به خاطر   بوشھر شرکت کرد بخش بزرگی از سخنئیدانشگاه علوم دريا

 .حادثه منا اختصاص داد

باختن احتمالی بيش از پنج ھزار نفر در حادثه منا، خواستار  ھا مبنی بر جان ای با اشاره به برخی گزارش علی خامنه

 .ياب با حضور کشورھای اسالمی از جمله ايران شد ک کميته حقيقتتشکيل ي

جمھوری اسالمی ايران تاکنون از خود «: ای در مراسم بوشھر گفت به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، خامنه

 داری نشان داده و رعايت ادب اسالمی و حرمت برادری در دنيای اسالم را کرده است اما اين را بدانند که خويشتن

تری ھم دارد و اگر بخواھد در مقابل عناصر اذيت کننده و موذی  ھا است و امکانات بيش دست ايران، برتر از خيلی

  ».ھا خوب نخواھد بود و در ھيچ صحنه ھماوردی، حريف نخواھند شد العمل نشان دھد، اوضاع آن عکس

 ھزار نفر از حجاج ايرانی در مکه و مدينه و ھا احترامی به ده اندک بی«او در بخش ديگری از سخنانش تھديد کرد که 

 ».العمل سخت و خشن ايران را در پی خواھد داشت عمل نکردن به وظايف برای انتقال ابدان مطھر، عکس

روز چھارشنبه ھمين ھفته کاردار عربستان سعودی در ايران نيز برای چھارمين بار در ارتباط با فاجعه منا به وزارت 

خانه در  رسانی وزارت خارجه، علی چگينی، مدير کنسولی اين وزارت ه گزارش پايگاه اطالع ب.خارجه احضار شد

شدگان   قربانيان، انتقال جسد کشتهئیتر امکانات شناسا ديدار با کاردار عربستان خواستار فراھم کردن ھر چه سريع

  .ايرانی به کشور و پيگيری وضعيت مفقودان و مجروحان شد

تر ورود او به اين  آبادی، سفير پيشين ايران در لبنان است که عربستان پيش ثه منا غضنفر رکنيکی از مفقودان حاد

 .کشور را تکذيب کرده بود

اين «: ای درباره رويداد منا نوشت الملل خامنه خبرگزاری ايسنا روز گذشته از قول علی اکبر واليتی، مشاور امور بين

 ».برخی افراد رده باالی ما در اين حادثه مفقود يا کشته شدند. انگيز استبر چه در آن رخ داده است ظن حادثه و آن

ھای عربستان ھشدار ايران را  محمد کوثری، نماينده مجلس و از فرماندھان سابق سپاه پاسداران نيز گفت که اگر مقام

 سياسی، نظامی و امنيتی ترين زمان ممکن ورود کرده و مقامات در عمل خواھند ديد که ما چگونه در کم«جدی نگيرند 

  ».العمل ايران بسيار جدی و کوبنده خواھد بود  سعودی را پشيمان خواھيم کرد چرا که عکس

سعود به جھات  حکام آل«:  بسيجيان قوه قضائيه گفتئیای در گردھما اژه به گزارش خبرگزاری ايسنا غالمحسين محسنی

  ».مختلف بايد مورد تعقيب و پيگيری قرار گيرند
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گوی دولت نيز اعالم کرد که ايران از عربستان به دليل ناکارآمدی در مديريت بحران شکايت  دباقر نوبخت، سخنمحم

 .خواھد کرد

کاری و سوءاستفاده از حادثه منا خوانده و  ھای ايرانی را سياسی عادل الجبير، وزير خارجه عربستان اظھارات مقام

 . برگزاری حج يا دموکراسی سخن بگويد واند دربارهت که می» آخرين کشوری است«گويد، ايران  می

مردان سعودی  دولت. ن عربستانی عامل اين حادثه بوده استمسؤوالاسالمی، بر اين باورند که اھمال  ھای حکومت  مقام

 .ت اسمسألهاحتياطی حجاج رخ داده و ايران به دنبال سوءاستفاده سياسی از اين   به دليل بیمسألهاما معتقدند اين 

ز حضور نظامی عربستان سعودی در يه و نيھای لفظی که پيش از اين به دالئلى چون اختالف بر سر سور درگيری

 . يمن، ميان ايران دو حکومت آغاز شده بود، از زمان وقوع اين حادثه باال گرفته است

زمان دولت عربستان از  ھماز جمله وزير امورخارجه عربستان درخواست مالقات با ظريف در نيويورک را رد کرد و 

ھای دولتی ايران که قرار بود برای بررسی حادثه در اين کشور حاضر شوند، خودداری  صدور ويزا برای برخی مقام

ھای  در مقابل تاکنون چندين بار کاردار عربستان سعودی در تھران به وزارت امورخارجه احضار و يادداشت. کرد

  .آميز به وی تحويل داده شد اعتراض

 حسن .ناميد» جنايت«، بلکه يک »کفايتی بی«آمده در منا را نه تنھا يک  ابراھيم رئيسی، دادستان کل ايران رويداد پيش

رانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواھان بررسی فوری  س جمھوری حکومت اسالمی نيز در سخنئيروحانی، ر

مون، دبير کل سازمان ملل متحد، از او   ديدار با بان کیتر در او پيش. اين موضوع و علل پيش آمدن آن شده است

  .بار حج متذکر شود را در ارتباط با حادثه مرگ» وظايف قانونی و انسانی دولت رياض«خواسته بود 

کاری در  محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران نيز در يک مصاحبه تلويزيونی عربستان سعودی را متھم به کم

 .ثه کردجريان اين حاد

رانی حسن روحانی، در مجمع عمومی سازمان ملل،  عادل الجبير، وزير امور خارجه عربستان، در واکنشی تند به سخن

عامل «و » ھا در يمن شريک کودتای حوثی«، ايران را متھم کرد که »العربيه« تلويزيونی   با شبکهئیوگو در گفت

  .است» اصلی ويرانی سوريه

 کرد که ايران دست از تأکيددر منطقه بپرھيزد و » دامن زدن به جنگ و آشوب« که ايران از او بار ديگر ھشدار داد

ھای ايران  وگوی تلويزيونی مزبور مدعی شد که اگر حمايت الجبير در گفت. بردارد» کودتاگران حوثی«حمايت از 

 .زدند نمی» دست به کودتا«نبود، شيعيان حوثی در يمن 

ر وزي» . دموکراسی صحبت کند تواند درباره آخرين کشوری است که می«ن تاخت که اين کشور چنين به ايرا الجبير، ھم

ھای  سياست«، در نشستی مطبوعاتی گفته بود که ايران در منطقه ٢٠١۵مبر امور خارجه عربستان در ماه سپت

ستان مصمم به مقابله با  کرده بود که عربتأکيداو . خود است» نفوذ خطرناک«دارد و در حال گسترش » کارانه خراب

 .نفوذ ايران است

گوی وزارت امور خارجه ايران، الجبير را خطاب  مرضيه افخم، سخن. اين اظھارات واکنش تند ايران را در پی داشت

 که منطقه را به آتش کشيده، خاتمه ئیھا گونه اظھارات بايد به سياست ھمسايگان ما به جای اين«: قرار داده و گفته بود

 ».دھند

بودند که )  نفر٣٠٠حدود ( ھای اجتماعی سعودی، برخی حجاج ايرانی ھای ھمگانی و شبکه ھای رسانه بنا به گزارش

ھا نيز دست ماموران سپاه پاسداران را در پشت  برخی از گزارش. برخالف جھت حرکت کرده و باعث اين کشتار شدند

  .کنند  میجست و جوسر اين فاجعه 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ز اعضای مجلس خبرگان اين رويداد را نتيجه توطئه حکومت عربستان سعودی دانسته و محمود ھاشمی شاھرودی ا

 صورت  اين مسير، مسير تردد اکثر ايرانيان و شيعيان بوده است که بدون ابالغ قبلی و ھماھنگی و به«: گفته است

متھم اصلی کشتار عظيم رژيم سعودی . آميز است اين فاجعه ھولناک غيرطبيعی و توطئه. ناگھانی مسدود شده است

 )١٣٩۴ مھر ۵خبر آنالين، ( ».حاجيان در اين فاجعه بزرگ است

ھا به داليلی نامعلوم با زنجير بسته شده  ھای خروج اضطراری بود اما اين راه تمام مسيرھای حرکت زائران دارای راه

 )١٣٩۴ مھر ٧تسنيم ( .بودند

:  رحيم صفوی عمدی بودن واقعه مکه را نفی کردئیظامی او يحای، تنھا مشاور ن در ميان مقامات نزديک به خامنه

دانم فاجعه منا عمدی بوده باشد اما آنچه مسلم است در اين فاجعه عدم کفايت، عدم صالحيت و عدم مديريت آل  بعيد می«

 ) ١٣٩٩۴ مھر ۵الف، ( ».سعود مشخص است

در اين ) سازمان امنيت و اطالعات اسرائيل( موسادمصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران، ادعاھا درباره دخالت 

  .خواند» فرافکنی و عمليات روانی ايادی تزوير«حادثه را 

برخی افراد رده باالی ما در اين حادثه مفقود يا کشته شدند و عربستان «: به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی اضافه کرد

  ».بايد جھت پيگيری اين موضوع اقدامات الزم را انجام دھد

اصغر فوالدگر به عنوان يکی ديگر  ھای ايران از علی آبادی، سفير سابق ايران در لبنان، رسانه عالوه بر غضنفر رکن

  .اند از افراد ارشد، مفقود شده در حادثه منا نام برده

از او به و برخی از منابع از جمله، خبرگزاری رسا  س دفتر اطالعات راھبردی سپاه پاسداران بوده استئيفوالدگر ر

 فرمانده کل سپاه پاسداران بود، ٨۶ تا ٧۶ھای  صفوی، که بين سال. ياد کرده است» معاون سرلشکر صفوی«عنوان 

  .ای در امور نظامی است اکنون مشاور عالی خامنه

ھای خبری نيز از حسن دانش، فواد مشغلی، عمار ميرانصاری و سيدحسن حسنی به عنوان ديگر  سايت برخی از وب

  .اند اند که در اين حادثه مفقود شده ای سپاه پاسداران انقالب اسالمی نام بردهنيروھ

رمی « را درباره دخالت موساد در حادثه ئیھا زنی ھای خبری در روزھای گذشته گمانه سايت در ھمين حال برخی وب

  .اند و ربودن سفير سابق ايران در لبنان و نيروھای سپاه پاسداران مطرح کرده» جمرات

اى رھبر ايران و شماری از افسران سپاه پاسداران  نى در دفتر على خامنهمسؤوالاند که  ران گزارش دادهيھای ا سانهر

  .ن حادثه منا در مراسم حج در عربستان سعودى ھستنديست مفقودياين کشور ھنوز در ل

وه بر سفير سابق ايران در لبنان، نزديک به سپاه پاسداران ايران، عال» تسنيم«در ميان اسامی منتشر شده خبرگزارى، 

ران، نام علی اصغر فوالدگر مدير دفتر مطالعات استراتژيک يھای مھم دفتر رھبر ا غضنفر ركن آبادی، يکی از چھره

سپاه پاسداران، و افسرانى ديگر، مانند حسن دانش، فؤاد مشغلی، عمار انصاری و حسن ميرحسنی، که از اعضاى بعثه 

 .شود ده مىيه دفتر رھبری ھستند، دحج ايران وابسته ب

سفير سابق ايران در لبنان، غضنفر ركن آبادی، که بنا به اعالم مقامات سعودى با نام و گذرنامه » تسنيم«بنا به گزارش 

ھا  که روز عرفه در مكه تنھا با حضور ايرانی» نيبرائت از مشرك«ک خود وارد سعودی نشده، در مراسم يديپلمات

 .ای را برای حجاج اين کشور قرائت کرده است ام خامنهيرانى كرده و پ  سخنشود برگزار مى

ھای ايران  هللا لبنان، و موشک ران است كه به اسرار حزبيھاى وزارت خارجه ا ركن آبادى از برجسته ترين شخصيت

 .دسترسی دارد

گويد در  دھد و می ای نشان می خامنهويديوى از ركن آبادی پخش کرده که او را در حال خواندن پيام » مھر«خبرگزاری 

د كرده بودند كه نام يتاك» هيالعرب«اما منابع رسمی عربستان طى اظھاراتى به . برداری شده است مراسم حج امسال فيلم
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دھد كه او با اسم و گذرنامه  ن نشان مىيسفير سابق ايران در لبنان، در ليست زائران نبوده و ا«غضنفر ركن آبادی، 

 ».رد سعودى شده استگرى وايد

غير  « د كرد كه که سفير سابقش با گذرنامهين حادثه، وزارت امور خارجه حکومت اسالمی ايران، تاكيپس از ا

ن كه ركن آبادى ين است كه افخم به ايبه حج رفته و در مكه در حادثه منا ناپديد شده است، اما نكته اصلى ا» ديپلماتيک

 .اى نكرد ر، اشارهيا خيده قى خود وارد سعودى شيبا نام حق

 
اى و  ن دفتر خامنهمسؤوالگرى را در رابطه با حضور يکننده د سناريوی گمراه» تسنيم«گر، خبرگزارى ياز سوى د

رود اعضاى سپاه پاسداران  در حادثه منا احتمال مى«افسران سپاه مطرح كرده و با استناد به منابع غربى ادعا کرده كه 

  ».ھا، از سوى موساد ربوده شده باشند  جمله ديپلماتو مقامات ايرانی، از

پس از . چنان ادامه دارد ھا و حمالت ھيستريک مقامات حکومت اسالمی ايران عليه حکومت عربستان، ھم ئیگو تناقض

حادثه منا مقامات حکومت اسالمی، يکی پس از ديگری شديدا به عربستان سعودی حمله کرده و از جمله محمدباقر 

  .نام بره است» امريکاسرسپرده «و » کشور متخاصم«گوی دولت روحانی، از اين کشور به عنوان   سخننوبخت،

 نظام تغييرای برای  مقدمه«در ھمين حال علی مطھری، نماينده تھران در مجلس، نيز گفته است که شايد حادثه منا 

 ».سياسی عربستان و سقوط آل سعود باشد

کردن حادثه منا  ن وزير خارجه ايران، گفته که جمھوری اسالمی به دنبال سياسیدر حالی که عباس عراقچی، معاو

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از اين . نيست، حمله ديگر مقامات ايران به حکومت عربستان سعودی ادامه دارد

  .نام برد» عامل ناامنی در منطقه«حکومت به عنوان 

ھشت «در منا به » رمی جمرات«شده در حادثه  نی کرد که تعداد حجاج کشتهبي در ھمين حال وزير ارشاد ايران نيز پيش

 .گو باشند در اين حادثه پاسخ» ھا تدبيری بی«نفر برسد و از مقامات عربستان سعودی خواست که درباره » ھزار

شين عربستان  مھر، با اشاره به تصميم پي٩شنبه،  به گزارش خبرگزاری فارس، علی جنتی، وزير ارشاد، شامگاه پنج

فشارھای برخی از دول «سعودی برای دفن قربانيان حادثه منا در مکه گفت که در پی اقدامات دولت روحانی و 

 .قرار شد جسد ھمه قربانيان ايرانی منا به کشور بازگردانده شود» نفوذ صاحب

 محمدجواد ظريف، وزير خارجه تر  اما پيش.نکرده است» نفوذ دول صاحب«ای به نام اين  جنتی در سخنان خود، اشاره

کرده است تا برای پيگيری مسائل » خواھش«حکومت اسالمی ايران، خبر داده بود که در مالقاتی از امير کويت 

 ».با مداخله وی و صحبت وی با پادشاه عربستان مقداری شرايط بھتر شده است«کند و » مداخله«مربوط به حادثه منا 

 زائر ايرانی در حادثه رمی جمرات در منا کشته ۴۶۴شنبه،  يارت ايران در روز پنجبر اساس اعالم سازمان حج و ز

 .ای به تعداد مفقودشدگان نکرده است اين سازمان ديگر اشاره. اند  شده

ھای  با اين حال عباس عراقچی، معاون وزير خارجه ايران، در نشست وزيران امور خارجه عضو سازمان ھمکاری

 ».رود ھمگی کشته شده باشند احتمال می« تن از حجاج ايرانی مفقودند و ٢٠٠چنان  ماسالمی خبر داد که ھ
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، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقالب ئیدر ھمين حال، به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، محسن رضا

امه تلويزيونی گفت که  مھر ماه، در يک برن٩شنبه  اسالمی و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران، شامگاه پنج

  ».دنبال جنگ نيست«دارد و » فعال صبر و حوصله«ايران در مقابل عربستان سعودی 

رفتارھای «او در عين حال با اشاره به مواردی چون اخراج کاردار ايران از بحرين گفت که عربستان سعودی به 

آشکارا به عامل «دی را متھم کرد که مقامات عربستان سعو» نسل جديد «ئی رضا.دھد خود ادامه می» غيرمنطقی

 ».کنند ھا حمايت می اند و در عربستان و عراق و يمن از تروريست ناامنی منطقه تبديل شده

انقالب «امام جمعه موقت تھران گفته . ھای حکومت اسالمی نيز تشديد شده است در اين ميان شکاف بين سران و جناح

، عربستان و اسرائيل ھر چه امريکاامروز «نيست و » گيران ان و رشوهخوار اسالمی ايران برای ناپاکان، حرام

  ».م چشمئيگو  می،گويند می

به گزارش ديگربان، صديقی اين مطلب را در انتقاد از اکبر ھاشمی رفسنجانی و حسن روحانی مطرح کرده و افزوده 

 ».خون است) ای خامنه(  سيدتانھا کجا ھستند که عربستان به حجاج ما توھين کند، دل ھا، بروجردی باکری«

انقالب برای شھدا و ملت نجيب است، با اين حال عربستان سگ کيست . انقالب برای ملت پاک و الھی است«: او افزود

 »که به حجاج ما اھانت کند و حجاج ما را به خون بغلطاند؟

چنانی است، فرزندانش در خارج  اگر ديديد آخوندی دارای زندگانی آن«صديقی در بخش ديگری از سخنان خود گفت 

 ».کند، او علوی نيست المال را خرج فرزندان خود در خارج می کنند و بيت تحصيل می

شنبه شدند که محمد  بار روز پنج پذيری عربستان در قبال حادثه مرگ يتمسؤولای و روحانی خواستار  در حالی خامنه

توان در حادثه کشتار حاجيان در منا دولت   با بيان اين که نمی، رفسنجانی س دفتر اکبر ھاشمیئي ر،ھاشمی رفسنجانی

متر باران آمد و چندين  قضاوت در اين مسائل مشکل است، در تھران ھشت ميلی « :عربستان را مقصر دانست، گفت

  ». استمسؤولشود که قضاوت کنيم چه کسی  کشته داشتيم اما اين دليل نمی

 کرد چرا که صرف ئیم مقصر کيست و بايد مقصر را شناسائيتوانيم بگو ا نمیم«: وگو با فارس گفت ھاشمی در گفت

  ». وقوع اين حادثه بدانيممسؤولن آن کشور را مسؤوالشود که ما  وقوع اين حادثه در يک کشور دليل نمی

جا برای   اينتوان گفت که آيا اين دولت مقصر بوده يا خير و از خراش است اما نمی درست است اين حادثه دل«: او گفت

  ».بايد به دور از ھر گونه حب و بغض به بررسی ابعاد اين موضوع پرداخت« کرد که تأکيداو » .ھا حکم صادر کرد آن

اند كه ايران تالش کرد با سياسی كردن حادثه مونا و برگزارى چندين تظاھرات در  برخی از ناظران بر اين عتقيده

در چند روز گذشته، از جمله مقابل سفارت پادشاھی عربی سعودی در تھران، ه پادشاھی سعودی يھای تھران عل خيابان

 .، منحرف کند)عربستان سعودى( زبانيافكار عمومى را از حضور افراد رده باالى حكومت و سپاه بدون اطالع دولت م

 خبر از توقيف يک جنگد، زمان با اين تحوالت، ائتالف عربی که به يمن حمله کرده و با نيروھای مسلح حوثی می ھم

به ادعای اين ائتالف اين قايق روز شنبه ھفته جاری در دريای عرب توقيف شد و حامل . قايق ايرانی حامل سالح داد

 ملوان ايرانی بوده و اسناد آن نشان ١۴انداز و ساير تجھيزات نظامی برای نيروھای حوثی و دارای  انواع گلوله، خمپاره

  . تيار يک شرکت دولتی ايران استدھد که مالکيت آن در اخ می
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 موشک ھدايت شونده ضد تانک، ١۵ و  BGM-17  خمپاره۴۵بر اساس اين گزارش، پس از توقيف و بازرسی قايق،  

  . باتری دوربين، ضبط شده است۵ھای خمپاره انداز،   باتری جھت دستگاه١۵

مالک اين قايق فردی ايرانی به .  را دستگير کردندکاپيتان آن» بخش جدکال« سرنشين لنج از جمله ١۴نيروھای ائتالف 

 .نام جان محمد حوت است

دھد که اين قايق جھت ماھيگيری به  اين در حالی است که مدارک لنج که از سوی مقامات ايرانی صادر شده، نشان می

ق را بازرسی کرده و بر گويد که سازمان بنادر در استان سيستان و بلوچستان، اين قاي اين مدارک می. دريا رفته است

  .اند اساس آن به قايق اجازه ماھيگيری داده

 عليه ئیگفتنی است که نيروھای ائتالف عربی، برای جلوگيری از قاچاق سالح به شبه نظاميان حوثی، ممنوعيت دريا

 .اند يمن را برقرار کرده

وھای امنيتی اين کشور يک انبار اسلحه و مبر اعالم کرد، نير سپت٣٠ر بحرين، شامگاه چھارشنبه چنين وزارت کشو ھم

دارای ارتباط نزديک با «سازی را در جنوب منامه کشف کرده و شماری مظنون که  در کنار آن يک کارگاه بمب

  .اند را دستگير کرده» نيروھای تروريستی در عراق و ايران دارند

 به گزارش خبرگزاری .ی ايران دانسته است اين کارگاه را جمھوری اسالممسؤولس اداره امنيت عمومی بحرين، ئير

 .سازی در يک محله مسکونی در جنوب منامه کشف شد دولتی بحرين، بنا بر اين اعالم، کارگاه بمب

 تن مواد شديد االنفجار بود و بدين ترتيب اين يکی از ۵/١افزايد که اين کارگاه، حاوی  بيانيه وزارت کشور بحرين می

 . منفجره است که تا کنون در بحرين کشف شده استترين انبارھای مواد بزرگ

ھا به کشف انبار  شدگان را ذکر نکرده اما خاطرنشان کرده است که دستگيری آن وزارت کشور بحرين، شمار بازداشت

 .سازی انجاميده است اسلحه و کارگاه بمب

گيرد که  صورت می» تروريستی«اين حادثه در چارچوب عمليات نيروھای امنيتی بحرين عليه مظنونان در مسائل 

ھا انفجار بمبی در ماه ژوئيه گذشته بود که به کشته شدن دو پليس و  از جمله آن. اند اخيرا دست به حمالت مسلح زده

 .زخمی شدن دو نفر ديگر انجاميد

ی ايران يت اين کارگاه را متوجه حکومت اسالممسؤولس اداره امنيت عمومی بحرين، نيز ئي طارق الحسن، رئیاز سو

دھد که ايران چگونه با دخالت مداوم، امنيت و  اين کشف قابل توجه يک بار ديگر نشان می«:  حسن گفت.دانسته است

 ».زند تر را بر ھم می ای گسترده ثبات بحرين و منطقه

 ژوئيه گذشته، وزارت کشور بحرين اعالم کرده بود که نيروھای امنيتی اين کشور، عمليات قاچاق مواد منفجره ٢۵

 ۵ بنا بر اين اعالم، در اين عمليات .بسيار خطرناک، اسلحه اتوماتيک و مقاديری مھمات را با شکست مواجه کرد

 .اند  حکومت اسالمی ايران آموزش داده شدهمظنون دستگير شدند که شماری از آن ھا توسط سپاه پاسداران

دو تن از دستگير شدگان به دريافت محموله «: به گزارش خبرگزاری رويترز، وزارت امور خارجه بحرين افزوده است

» . در ايران آموزش ديده است٢٠١٣ھا در سال  يکی از آن. اند ای بحرين، اعتراف کرده ھای منطقه ھا در آب از ايرانی

 .اند  را از قاچاقچيان مصادره کرده C4  کيلوگرم ماده شديد االنفجار۴٣ بحرينی آن ھنگام گفتند که ھای مقام

چنين اعالم کرد  ، دولت بحرين سفير خود را از تھران فراخواند و ھم٢٠١۵مبر  سپت١ - ١٣٩۴ مھر ٩شنبه  پنجسرانجام 

 .طی ھفتاد و دو ساعت آينده بحرين را ترک کندکه کاردار حکومت اسالمی ايران، يک عنصر نامطلوب است و بايد 

دولت بحرين، حکومت اسالمی ايران را به تالش برای ايجاد ناآرامی در اين کشور کوچک عربی منطقه خليج فارس 

  .متھم کرده است
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 ١٠در ، به خبرگزاری رويترز گفتند که صدھا تن از نيروھای ايرانی ٢٠١۵بر وشنبه اول اکت دو منبع لبنانی روز پنج

 روسيه ئیهللا با پشتيبانی ھوا نظاميان حزب روز اخير به سوريه رسيدند تا به حمله زمينی بزرگی که دولت سوريه و شبه

  .قصد آغاز آن عليه مواضع مخالفان حکومت اسد دارند، بپيوندند

زمان  پيمانانش ھم و ھم روسيه به زودی با پيشروی زمينی ارتش سوريه ئیحمالت ھوا«: يکی از اين دو منبع گفته است

 ».احتمال دارد عمليات زمينی آينده بر حومه ادلب و حومه حماه متمرکز شود... خواھد شد

پيمانانشان  روسيه حومه ادلب و حومه حماه را بمباران خواھد کرد و نيروھای زمينی سوريه و ھم«: اين منبع افزود

ھا را به  گيری مناطقی است که ارتش سوريه آن مليات، باز پساين دو منبع گفتند که ھدف از ع» .پيشروی خواھند کرد

 .سود مخالفان مسلح از دست داد

چون  س جمھوری سوريه ھمئيپيمانان اصلی بشار اسد ر اين عمليات نشان از تشکيل ائتالفی نظامی ميان روسيه و ھم

 .هللا لبنان دارد حکومت اسالمی ايران و حزب

عمليات بر باز پس گيری مناطقی در شمال غرب سوريه تمرکز خواھد کرد که اپوزيسيون گويند که  دو منبع لبنانی می

 .ھا را به کنترا خود درآوردند ھای گذشته آن مسلح با پيشروی سريع خود در ماه

ھا افسران و جنگجويانی  آن... نيروھای زمينی ايرانی رسيدن خود را به سوريه آغاز کردند«: گويد يکی از دو منبع می

افزارھا و  م که به ھمراه جنگئيگو ما سخن از صدھا نيرو می... ھستند که قرار است در نبرد شرکت کنند، مشاور نيستند

 ».اند و قرار است صدھا تن ديگر ھم به زودی برسند  روز پيش به سوريه رسيده١٠از . روند مھمات خود به سوريه می

ھا و   تا کنون با وجود گزارش.است در اين عمليات شرکت کنندنظاميان عراقی ھم قرار  اين منبع افزود که شبه

تصاويری از حضور نيروھای ايرانی در نبردھای سوريه، اما عمده حمايت حکومت اسالمی ايران از حکومت بشار 

نظاميان   از شبهئیھا چنين مجموعه حکومت اسالمی ايران، ھم. گرفت اسد از راه اعزام مستشاران نظامی صورت می

 .عه از عراق و افغانستان را به سوريه فرستاده استشي

شوند، از اوايل آغاز بحران سوريه در کنار نيروھای دولتی  هللا لبنان ھم که از سوی ايران حمايت می نظاميان حزب شبه

 .جنگند اين کشور می

با وجود . اه آغاز کردند خود را به مناطقی در نزديکی حمص و حمئیھای روسيه از روز چھارشنبه حمالت ھوا جنگنده

نظاميان گروه دولت اسالمی موسوم به داعش بود اما اپوزيسيون سوريه و  گويد ھدف حمالتش شبه  که روسيه می اين

 .نظاميان داعش گويند در اين حمالت، مخالفان مسلح اسد ھدف قرار گرفتند و نه شبه  و فرانسه میامريکاچنين  ھم

 سال ٢۵مبر در منا را بدترين حادثه اتفاق افتاده در مراسم حج در  سپت٢٣حادثه روز نويسد که  رز میخبرگزاری رويت

ھر .  نفر جان باختند۴٢۶ای مشابه در تونلی در نزديکی مکه ھزار و   در حادثه١٩٩٠پيش از اين در سال . اخير است

  .دو حادثه در روز عيد قربان اتفاق افتاده است

. حج يکی از فروع دين اسالم است. کنند  برای شرکت در مراسم حج به مکه سفر میساالنه بيش از دو ميليون مسلمان

 . زائر شد٣۵٠شدن   نيز ازدحام زائران در منا، موجب کشته٢٠٠۶در سال 

 شھريور در پی سقوط يک ٢٠ -مبر  سپت١١روز . سال جاری در مکه استبار  شنبه دومين حادثه مرگ حادثه روز پنج

ھا علت وقوع اين حادثه توفان   در نخستين گزارش. زائر حج کشته شدند١٠٠ الحرام بيش از جرثقيل بر روی مسجد

 .اند ھای ديگری از نقش خطای انسانی در اين حادثه خبر داده زمان گزارش ھم. شديد اعالم شد

بستان اعزام ، سازنده اين جرثقيل که کارشناسان خود را برای بررسی علت اين حادثه به عر»ليبھر«ی المانشرکت 

 .اند ای نداشته کننده تعيينکرده، روز چھارشنبه، اول مھرماه اعالم کرد که نقص فنی و توفان در اين سانحه نقش 
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ھای استفاده از اين جرثقيل  گويد در دستورالعمل می» ليبھر«گويان شرکت  ، يکی از سخنالمانبه گزارش خبرگزاری 

 کرد که اين جرثقيل در روز حادثه مشغول تأکيد او .دت مختلف تشريح شده است با شئیھا سازی آن در توفان شيوه مقاوم

 . متری آن برای مقاومت مقابل باد شديد خم نشده است١٩٠ھا بازوی  به کار نبوده، با اين ھمه برخالف دستورالعمل

 واژگون شده ادعای دو روز پس از اين سانحه پايگاه خبری المواطن عربستان سعودی، با بررسی تصويرھای جرثقيل

 . درباره نقش توفان در سقوط آن را نادرست خواندمسؤولھای  مقام

صورت محکم به زمين سفت نشده بودند و  ھای اصلی اين جرثقيل به پايه«: باره نوشت سايت عربستانی المواطن در اين

در «: اين سايت در ادامه نوشت» .ھای اين جرثقيل از بتون براساس استانداردھای جھانی استفاده نشده است در پايه

ربط به  ن ذیمسؤوالانه متأسفسازی اطراف آن ھم آموزش داده شده است که  کاتالوگ استفاده از اين جرثقيل نحوه ايمن

 .در اين حادثه نيز تعدادی از زائران ايرانی کشته و يا زخمی شدند» .سازی ھم توجھی نکرده بودند اين بخش از ايمن

ھای لفظی ميان سران دو کشور ايران و عربستان چه خواھد شد، اما به نظر   که سرنوشت درگيریھنوز مشخص نيست

  .ز ھشتگی ضدجنگ ايجاد کردنديكم در فضای مجازی اين تھديدھا جدی گرفته شد و کاربران ن رسد دست می

  
ھر چند که . عربستان استداری  گردد يک بازار بزرگی برای حاکميت سرمايه جا که به مراسم حج برمی اما تا آن

، ٢٠١۴خالص درآمد نفتی عربستان سعودی در سال . عربستان درآمدھای سرشار و کالنی از منبع فروش نفت دارد

براساس آمارھای رسمی سازمان حج .  درصد کاھش داشت١٠ بود که نسبت به سال پيش از آن دالر ميليارد ٢۴۶معادل 

 قرار داد، به صورت تأئيدھا را دوباره مورد  ای آن اين سازمان در مصاحبهس ئيو زيارت، که مدتی قبل ھم اوحدی ر

 ھزار نفر نيز به حج واجب ١٠٠ ھزار نفر ايرانی ھر سال به سفر حج عمره رفته و ۵٠٠ھای گذشته  ميانگين در سال

 عمره و حج واجب شوند تا در مراسم حج  ھزار نفر از ايران راھی خانه مکه می۶٠٠يعنی ساالنه حدود . اند رفته

  .شرکت کنند؛ زائرانی که ساالنه درآمد بسيار زيادی برای اين کشور به ھمراه دارند

شده از سوی سازمان حج و زيارت، ھم اکنون قيمت اعزام حجاج به حج عمره بين يک  براساس آمارھا و ارقام اعالم

د و قيمت امتياز اعزام زائران به حج واجب ھم  ھزار تومان قيمت دار٨٠٠ ھزار تومان تا دو ميليون و ٧٠٠ميليون و 

 .متفاوت است....  تومان است که قيمت ھا با توجه به نوع خدمات، ھتل و٧٠٠ ميليون و ١٢ ميليون و تومان تا ٩

 ھزار ٢۵٠ ميليون و ٢ ھزار نفر را در عدد ۵٠٠ھا به حج عمره يعنی  اگر ساالنه رقم ميانگين اعزام ايرانی

ضرب کنيم به عدد )  ھزار تومان ھزينه سفر عمره٨٠٠ ميلون و ٢ ھزار تومان ٧٠٠ عدد يک ميلون و ميانگين( تومان

ھا برای حج عمره  نام آن  ميليارد تومان می رسيم که در واقع گردش مالی اعزام زائران و پول ثبت١٢۵يک ھزار و 

چرا که عالوه بر . رود ھا می  به جيب سعودی ميليارد تومان آن٧٨٧ درصد آن يعنی ٧٠ارقامی که تقريبا بيش از . است

  .اند  درصد اعزام مسافران را نيز با پروازھای خود در قرار دادھا برعھده گرفته۵٠ھا  آن... ھتل و برگزاری و

حاال اگر به اين ارقام ميزان درآمد کشور عربستان از اعزام حجاج واجب ايرانی را ھم اضافه کنيم در مجموع به 

درآمدی که شايد اعداد آن در مقايسه با درآمدھای نفتی عربستان .  ميليارد تومان خواھيم رسيد١۵٠٠از درآمدی بيش 
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چندان نباشد اما در مقايسه با خود عدد نسبتا بزرگ است، عددی که بايد به آن ميزان مخارج حجاج و پولی که در اين 

  . کنند را نيز اضافه کرد کشور ھزينه می

 ميليون نفر در نوبت ۵/١ ميليون نفر در نوبت حج عمره و ٨مان حج و زيارت در شرايط کنونی، براساس آمارھای ساز

 سال آينده به ١٠ سال و ١۶ھا و در صورت مساعد بودن شرايط به ترتيب در  بينی حج واجب ھستند که براساس پيش

  . مکه مکرمه اعزام خواھند شد

سفر زائران ايرانی به مکه، چندان مھم نباشد اما از نظر سياسی و برای حکومت اسالمی ايران، شايد جنبه اقتصادی 

  .انداختن جنگ روانی در دل عربستان، برای سران اين حکومت بسيار حائز اھميت است رقابت و راه

 ۶٢ ميالدی رقمی معادل ٢٠١٢اقتصاددانان، درآمد عربستان سعودی از صنعت حج واجب و عمره را در سال چنين  ھم

، حدود ٢٠١١اعالم کردند که اين رقم نسبت به سال قبل تر يعنی ) دالر ميليون ۵٠٠ ميليارد و ١۶( لایر سعودیميليارد 

ھای حج عمره و تمتع در سال  بنا بر يک گزارش رسمی، درآمد عربستان از فصل. دھد  درصد افزايش نشان می١٠

  .اعالم شده است) دالرميليون  ۶٠٠ ميليارد و ١٨معادل (  ميليارد لایر سعودی٧٠ ميالدی، ٢٠١۴

 ميليون زائر، در موسم ٩مکه، اين درآمد را به لطف زيارت » ام القرا«عبدهللا المرزوق، استاد اقتصاد حج در دانشگاه 

 درصد از کل توليد ناخالص ملی عربستان سعودی را شامل ٣چنين  ھا، اين رقم ھم طبق اعالم آن. داند حج اخير می

 .شود می

کم ھفت ميليون نفر برای انجام فريضه حج واجب و عمره به عربستان  کته، حائز اھميت است که ساالنه دستحال اين ن

ھای بخش خدمات در اقتصاد  ترين پيشرانه کنند يکی از مھم ھا وارد اين کشور می کنند، در نتيجه مبلغی که آن سفر می

 .شود عربستان سعودی محسوب می

اما بنا بر اعالم . کنند  کشور جھان، جھت انجام فريضه حج، به عربستان سفر می١٨٠يش از ھا زائر از ب ساالنه ميليون

 ھزار و ١۴٣ ھزار، پاکستان با ١۶٨، کشورھای اندونزی با ٢٠١۴وزارت حج عربستان، در موسم حج تمتع سال 

 ٢۵ و عراق با ۶٠٠  ھزار و٢۵، مراکش و سودان با ٢٠٠ ھزار و ۵٩، ترکيه با ۶٧٧ ھزار و ۶١، ايران با ٣۶٨

 .اند ترين سھم را در ميان زوار داشته  نفر، بيش١٧٢ھزار و 

از . شود دھنده و ھولناک جاری می افتد و جويبارھای خون تکان عام حيوانات نيز راه می رحمانه قتل در موسم حج، بی

  با ھماھنگی بانک توسعهجمله سازمان حج و زيارت حکومت اسالمی ايران، طرح قربانی برای زائران ايرانی را 

 دام بانک توسعه اسالمی به تأمينبرای ھمين ھنگام ذبح گوسفندانی که از مزارع . دھد اسالمی و عربستان انجام می

 حضور دارند تا ذبح قربانی برای زائران ايرانی با سليقه و باور شرعی ئیھا شوند، روحانی مکان کشتارگاه منتقل می

  .ھا انجام شود آن

شد و معموال  ھای کامال سنتی انجام می  که قربانی کردن احشام، شامل گوسفند، بز، گاو و شتر با روش١٣۶٠ تا سال

شان فرا برسد و قربانی را به دست قصاب  گرفت تا نوبت ھا در منا شکل می صف طوالنی از زائران و نمايندگان آن

 چون ئیھا نصيب کشورھا  قربانی نھا بخشی از گوشتگرفت، ت ای آلوده و خونين شکل می بسپارند و در پايان منظره

ھا بدون سرانجام   گوشت معموال الشه. شان را راھی اين سرزمين کرده بودند داران شد که کاميون ھند، پاکستان و يمن می

راف  از سوی برخی مراجع تقيلد برای جلوگيری از اسئی باعث صدور فتواھامسألهشد، ھمين  ماند و يا سوزانده می می

 .گوشت قربانی شد

 کشتارگاھی مکانيزه زير نظر ١٣٧٧ھای صنعتی در خارج از منا آغاز شد و سال  از ھمان سال احداث کشتارگاه

خواھند خودشان  برداری شد که بخشی از فضای آن نيز به زائرانی که می شرکتی وابسته به بانک توسعه اسالمی بھره
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 راس دام ٣٠ ھزار قربانی را دارد که برای ھر ۶٧زمان  شتارگاه امکان ذبح ھمک. ذبح را انجام دھند، اختصاص داده شد

 .يک قصاب در نظر گرفته است

به . در عربستان است» مرس«، با فرارسيدن موسم حج، موج جديدی از بيماری واگيردار  مھم و حياتی ديگرمسأله

شان افراد مسن  شوند، اغلب زم عربستان می ھزار زائر ايرانی که برای به جا آوردن حج عا۶۵خصوص اين که از 

 ميليون زائر از کشورھای مختلف ٢از سوی ديگر، بيش از . ھای مسری و تنفسی ھستند  سال و مستعد بيماری۶٠باالی 

 موجب شده با توجه به شيوع ويروس کرونا و بيماری مرس در کشور عربستان مسألهآيند و ھمين  در مکه گرد ھم می

تواند اين بيماری را از عربستان به کشورھای  ل بگيرد، چرا که شيوع اين بيماری در ميان حجاج مینگرانی جدی شک

 . خودشان ببرند

 مشابه سرماخوردگی در انسان و ئیھا  کشف شد که موجب بروز بيماری١٩۶٠، نخستين بار در سال »کرونا«ويروس 

نگی نفس و مشکالت حاد تنفسی است و بيمار ممکن است از عاليم اصلی اين بيماری، تب، سرفه، ت. شود حيوانات می

 حاد ئیدر موارد حاد مشکالت گوارشی نظير اسھال، نارسا. ھای چند روزه ظاھرا بدون دليل نيز داشته باشد سرفه

  .تاکنون ھيچ واکسنی برای اين بيماری توليد نشده است.  کليه نيز گزارش شده استئیتنفسی، اختالالت انعقادی و نارسا

خالد الفالح، وزير بھداشت عربستان اعالم کرده وزارت بھداشت اين کشور با استفاده از تمام ظرفيت خود در حال 

اند که تعداد   نفر به اين بيماری مبتال شده١٧٢ھزار و : آخرين آمار عربستان حاکی است. مبارزه با اين ويروس است

 نفر فوت کرده ۵٠٢اند و در کل  ر از کل بيماران، بھبود يافته بيما۶٠۶.  مورد است۶۵بيمارانی که در رياض ھستند 

ای واگير وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی نيز شيوع بيماری مرس  س مرکز مديريت بيماریئيبه گفته ر. اند

يران گيری از ورود اين بيماری به ا ھای پزشکی ايران برای پيش در عربستان به ويژه در شھر رياض جدی است و تيم

  .باش ھستند آماده

در عربستان شکل گرفته و به ويژه شھر رياض در » کرونا«گير بيماری  بنا به اظھار محمد مھدی گويا، ھمه گيری چشم

 به گفته او، اين بيماری در بسياری از شھرھای عربستان از جمله .اين کشور با شيوع باالی اين بيماری مواجه است

  .تر وجود دارد نئيشيوع پامدينه، مکه و جده البته با 

مسعود مردانی، عضو کميته کشوری ويروس کرونا وزارت بھداشت نيز با اشاره به جدی بودن شيوع ويروس کرونا 

گيری از ھمه گيری اين بيماری در کشور در ھنگام بازگشت حجاج  در عربستان بر رعايت اصول ايمنی برای پيش

ومی کشور عربستان شده و اگر نکات بھداشتی رعايت نشود، زائران ايرانی و به گفته او، اين ويروس ب. کند  میتأکيد

 مردانی، مرس ھنوز درمان قطعی ندارد و تأکيدبنا به . ھر کشور ديگر ممکن است به اين بيماری کشنده مبتال شوند

  . درصد مبتاليان به ويروس کرونا بر اثر اين بيماری جان خود را از دست می دھند۵٠بيش از 

البته . چنان ادامه دارد گيری حکومت اسالمی آغاز شد و ھم قابت حکومت اسالمی ايران و عربستان، از ھمان قدرتر

چنين در  ھای عثمانی و صفوی و ھم در عصر سلطه امپراطوری. در منطقه خاورميانه اين موضوع چندان جديد نيست

توان گفت که در  می. وتی وجود داشته و داردعصر رقابت بين منافع کشورھای قدرتمند غربی، در اشکال متفا

 . ھا بوده است ھا و يا يک ھدف مھم در اين رقابت خاورميانه، ايران اغلب يک پای اين رقابت

 حکومت اسالمی ايران، رقابت و کشمکش خصمانه بين ايران و عربستان تأسيس مردم ايران و ١٣۵٧بعد از انقالب 

ھا با جنگ ايران عراق، حمايت  اين رقابت. المللی و خاورميانه در آمده است بين جدی در روابط مسألهسعودی به يک 

ای حکومت اسالمی ايران،   ھستهمسألههللا لبنان و دخالت در امور داخلی اين کشور،  حکومت اسالمی ايران از حزب

ن، حضور نظامی حکومت  و اروپا بر عليه ايراامريکاھای شديد  مصوبات شورای امنيت سازمان ملل متحد و تحريم
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شدن   و واقعه کشته١+۵ھای يمن، و اکنون توافق حکومت اسالمی با گروه  اسالمی ايران در سوريه، کمک به حوثی

  .  زائران ايرانی، وارد مرحله جديدی شده است

طور  و ھمين، به ويژه مسائل سوريه و بحرين »بھار عربی« ھالل شيعی، پروسه و نتايج مسألهمسائل مربوط به عراق، 

ھای  ھای بخش ديگری از رقابت کشمکش بر سر مالکيت جزاير تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسی رقابت

  . ای بين حکومت اسالمی ايران و حکومت عربستان سعودی است تر منطقه خصمانه

عربستان . امندن ھم حکومت عربستان سعودی و ھم حکومت اسالمی ايران، خود را رھبران مسلمانان جھان معرفی می

ترين اماکن  داند که پيغمبر اسالم از آن برخاسته و عربستان سعودی را به حافظ مھم سعودی خود را سرزمين مقدسی می

  . ويژه اسالمی يعنی مکه و مدينه تبديل کرده است

المللی   بيناما در عرصه روابط. دانند  سال پيش می١۴٠٠در واقع سران عربستان، تداوم ھمان شبه حکومت اسالمی 

. بندی سياسی جھانی نيست ای برای صف کننده تعيينحکومت عربستان ديدگاھی عمدتا پراگماتيسی دارد و مذھب معيار 

مذھبی - برای کنترل سياسی» انقالب اسالمی«بر خالف عربستان، حکومت اسالمی ايران، دارای استراتژی صدور 

  . ديگر کشورھا بوده است

آميز برای حل مناقشه فلسطين  تر به دنبال يک راه حل مسالمت حکومت اسالمی ايران، بيشعربستان سعودی، بر عکس 

  . رو را گرفته است ھای ميانه ھای فلسطينی، جانب گروه و اسرائيل است و در کشمکش بين گروه

رزی خود از ترين ذخاير نفتی جھان، درآمد سرشار نفتی و ذخاير ھنگفت ا عربستان سعودی، با توجه به داشتن بزرگ

عمدتا از ھمين جھت جاذبه مھمی برای مھاجران مسلمان و حتی .  برخوردار استئیرفاه اقتصادی نسبتا باال

 کشور ٢٠ھا به عربستان سعودی فرصت داده است تا وارد باشگاه  اين موقعيت. غيرمسلمان برای يافتن شغل است

  .شگاه حضور دارنداندونزی و ترکيه نيز در اين با. بزرگ اقتصادی جھان شود

الجيشی چه بسا از عربستان سعودی  ايران جمعيتی تقريبا سه برابر عربستان سعودی دارد و از نظر اقتصادی و سوق

ايران با تسلط به تمامی خط ساحلی شمالی خليج فارس و تنگه ھرمز موقعيت . ھم اھميت باالتری داشته باشد

ترين دارندگان ذخاير نفت و از توليد کنندگان و  ستان سعودی، يکی از مھمايران ھم مانند عرب. استراتژيکی حساسی دارد

بر اساس داده ھای برنامه . اما ايران تا حدودی از عربستان عقب افتاده است. صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز است

در ميان . يران استای باالتر از ا توسعه سازمان ملل متحد فاکتور توسعه انسانی در عربستان به طور قابل مالحظه

  . ايستاده است٨۶ است ايران در رتبه ۵۶کشورھای جھان در حالی که عربستان سعودی دارای رتبه 

کرد به حمايت از  ، حکومت اسالمی ايران، که خود را تنھا حکومت واقعا اسالمی قلمداد می١٩٧٩بعداز انقالب 

ھای اسالمی سنی و شيعه را   سران آن مستقيما گروهحکومت اسالمی و. ھای اسالمی شيعه و حتی سنی پرداخت گروه

خمينی با تمام قدرت به صدور .  حکومت اسالمی، حرکت کنندئیدر سراسر جھان تشويق کرده است که در راستای برپا

ھای موجود را غاصب،  ورزيد و دولت شدن مرزھا و ايجاد حکومت اسالمی جھانی تايکد می ، برداشته»انقالب اسالمی«

  . ناميد و ضد اسالمی میفاسد 

خيز عربستان سعودی که  ، در مناطق نفت١٩٧٩وقفه خمينی در سال  گيری از انقالب ايران و سخنان بیتأثيربا 

، جنگ ايران و ١٩٨٠پس از آن در سال . است در اثر انفجار بمب تعداد زيادی کشته شدند» شيعه نشين«ای  منطقه

در اين جنگ عربستان سعودی . خمينی بود» انقالب اسالمی«ه سياست صدور عراق شروع شد که تا ميزان زيادی ادام

تری بين ايران  و ديگر کشورھای عربی منطقه از صدام حسين بر عليه خمينی حمايت کردند و اين موجب شکاف عميق

  .تنھا سوريه در اين ميان استثنا ماند و جانب ايران را گرفت. ھای عرب شد و حکومت
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ايدئولوژيکی، - ھای بزرگی را با تبليغات سياسی ر راستای استراتژی صدور انقالب اسالمی، مراسمحکومت اسالمی د

با وجود ناخشنودی عميق سران حکومت عربستان سعودی، برای ايجاد ارتباط و . کرد  خرج میدالرميليادرھا 

خمينی به نماينده . فرستاد ژه میکردن مراسم و فضای حج، خمينی تحت عنوان برائت از مشرکين ھر سال پيام وي سياسی

  .داد که ايرانيان و ديگر طرفداران حکومت اسالمی را برای تظاھرات بزرگ در مکه بسيج کنند اش ماموريت می ويژه

ھای خونينی  ، تظاھرات ايام حج در مکه که حکومت اسالمی سازمان داده بود به درگيری١٩٨٧ جوالی سال ٣١در 

رھبری اين حرکت به عھده مھدی کروبی، .  زائر که عمدتا ايرانی بودند، کشته شدند۴٠٠منجر شد که در آن حدود 

  . نماينده خمينی بود

 در ١٣۶۶هللا خمينی در امور حج، بعد از اين واقعه در تاريخ دھم مرداد  االسالم مھدی کروبی، نماينده ويژه آيت حجت

گير  پيمائی وحدت در مدينه منوره با اجتماع عظيم و چشم پس از برگزاری شکوھمند راه«: پيغام خود به خمينی نوشت

عالی، آرام و منظم در صفوف فشرده با فرياد  خود در مکه معظمه ضمن قرائت و استماع پيام مھم و تاريخی حضرت

، به سوی خنه خدا حرکت کردند تا برائت و تنفر خود »مرگ بر اسرائيل«، »مرگ برشوروی«، »امريکامرگ بر «

فکری  تواند بدون ھماھنگی و ھم حمله وحشيانه رژيم آل سعوده نمی» «مداران کفر و شرک ابراز دارندرااز سرد

کار صورت گرفته باشد دليل روشنی است بر سر سپردگی اين رژيم به آستان کاخ سياه که اين روزھا  ی جنايتامريکا

، منشور جمھوری اسالمی، ۶١ و ۶٠ص ( ».طلبد ھای نظای و رسوائی سياسی خود خون می برای جبران شکست

ھای خمينی،  چه شامل پيام مفصل خمينی برای حجاج و نيز پيام اين کتاب) ، تھران، سازمان تبليغات اسالمی١٩٨٧

  .کروبی و جنتی بعد از واقعه حج است

  . برد  تاکنون در حبس خانگی به سر می٨٨کروبی به ھمراه موسوی و ھمسر او از سال 

س جمھور حکومت اسالمی ايران بود در نماز جمعه اعالم کرد که اين يک جنگ ئيه آن زمان رای ک سيدعلی خامنه

  ».ئی و اسالم واقعی انقالبیامريکاجنگ بين درک اسالم «است ولی نه جنگ بين شيعه و سنی بلکه 

للی بعد از انقالب الم ای و بين ھای منطقه ھای ايران و عربستان و تنش به اين ترتيب، با جنگ قدرت در داخل حکومت

ايدئولوژيکی بين عربستان سران حکومت عربستان سعودی و حکومت اسالمی ايران، به  -بندی مذھبی  ايران، تقسيم۵٧

القرای جھان  ام«جمھوری اسالمی که خود را . مذھبی يعنی سنی و شيعه متخاصم کشيده شدند- دو اردوگاه رقيب سياسی

ھای خاورميانه به وجود  وژيکی آشکاری بر عليه عربستان سعودی و ديگر حکومتايدئول-ناميد چالش سياسی می» اسالم

کند در حالی که ايران را تنھا نماينده  عربستان سعودی، مدعی است که بيش از يک ميليارد سنی را نمايندگی می. آورد

) ھای دوازده امامی اضافه شوند يعهاگر اسماعيليان، علويان و زيديان ھم به ش( داند که تعدادشان شيعه می» گمراه«اقليت 

  . رسد  ميليون می٢٠٠ تا ١۵٠به 

وھابی است در حالی که ايران » گمراه«حکومت اسالمی ايران ھم مدعی است که عربستان تنھا نماينده گروه کوچک و 

  .در جھان است» اسالم ناب محمدی«نماينده ھمه مسلمانان واقعی و يا 

ھای  ھای شديد اقتصادی است؛ اختالفات جناح ، دچار بحران»پسا فرجام«ان، پس از در حال حاضر حکومت اسالمی اير

 نيازھای اوليه جامعه و خدمات تأمينتر از ھمه، اين حکومت، حتا از  به عالوه مھم. درونی حکومت نيز تشديد شده است

رگری جلوگيری کند فعالين ھای احتمالی مردمی و اعتصابات کا عمومی ناتوان است و برای اين که اوال از خيزش

ست که  دوما در چنين موقعيتی. کشد کند و يا مانند شاھرخ زمانی در زندان می کارگری و مدنی را تھديد و دستگير می

تر از گذشته به جنگ داخلی  ھای يمن، و ورود جدی ، بحرين، ادامه کمک به حوثیامريکاای با تھديد عربستان،  خامنه

جھت نيست که  بنابراين، بی. ھای داخلی کشور به بيرون مرزھا بکشد جھات را از بحرانسوريه، در تالش است تو

کند يا » احترامی بی«ای، در جمع گروھی نظامی به دولت عربستان سعودی ھشدار داده که اگر به حجاج ايرانی  خامنه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

» خشن و سخت«العملی   ايران عکسدر واقعه منا عمل نکند،» اجساد زائران کشته شده ايرانی«به وظايف خود در قبال 

  .نشان خواھد داد

اند و  ، اعالم آمادگی کرده»انجام ھرگونه ماموريت درباره واقعه منا«مقامات نظامی حکومت اسالمی ايران، برای 

 .اند که ھشدار رھبرشان، يک ھشدار نظامی است گفته

يه، عراق، يمن و تا حدودی در بحرين ھم جريان البته جنگ نيابتی ايران و عربستان از چند سال پيش عمدتا در سور

ھای  افشاگری. اند  مقامات عربستان بارھا در مورد تالش ايران برای گسترش نفوذ در منطقه ابراز نگرانی کرده.دارد

ای ايران، ھمه تالش خود را به کار گرفته  ويکی ليکس نشان داده که بعضی مقامات عربستان، در اوج بحران ھسته

 .متقاعد کنند» کوبيدن سر مار« را به حمله نظامی به ايران و امريکاتا بودند 

خواھد با استفاده از فضای جديدی که با توافق اتمی ايجاد شده، به مراکز   میامريکاای، ھشدار داده که  چنين خامنه ھم

 به ھمين دليل .ايران شود رويکرد حکومت تغييردر جمھوری اسالمی نفوذ کند و باعث » سازی گيری يا تصميم تصميم«

بايد منتظر ماند و ديد که . طلبانه در پيش گرفته است است که او به صراحت در قبال عربستان لحنی خصمانه و جنگ

 گام بعدی دو رقيب ديرينه چه خواھد بود؟

الف توان يک اخت اما واقعيت اين است که رقابت بين حکومت اسالمی ايران و حکومت عربستان سعودی را نمی

چنين  ارزشی بين شيعه و يا سنی قلمداد کرد، بلکه بايد آن را در چارچوب منافع سياسی، اقتصادی و نظامی طرفين و ھم

  .تحوالت سياسی داخلی و خارجی توضيح داد

 قدس مسألهاگر ما از . طورى گذشت اى نيست که بشود ازش ھمين مسألهشکستن کعبه «: روزگاری خمينی، گفته بود

.  حجاز بگذريممسألهتوانيم از  اگر ما از صدام بگذريم، اگر ما از ھمه کسانى که به ما بدى کردند بگذريم، نمىبگذريم، 

بنابراين، رقابت و کشمکش حکومت اسالمی ايران و عربستان » . حجاز يک باب ديگرى است، غيرمسائل ديگرمسأله

  .سعودی تمامی ندارد

  ٢٠١۵ر بو دوم اکت- ١٣٩۴ ]ميزان[جمعه دھم مھر

  

 

 


