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)( تهران،  حسینیه ی امام خمینی  

   
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

   الحمدهللَّ رّب العالمين و الّصالة و الّسالم على سّيدنا محّمد و آله الّطاهرين.

 اّوالً خيلى خوش آمديد خانواده های عزيز شهيدان مظلوم ما در منا و مسجدالحرام سال 
گذشته. ما هر سال قبل از موسم حج يک ديدار عمومى ای شبيه اين ديدار با دست اندرکاران 
حج، بعضى از مديران و بعضى از حّجاج محترم داشتيم؛ آن جلسات جلسات شاد و شيرينى 
بود. جمعى از مردم ما، مؤمنين مخلص، پير و جوان از همه جای کشور عازم حج ميشدند 
و انسان احساس افتخار ميکرد؛ احساس شادی ميکرد که اينها ميروند در جمع مسلمانان 
ديگر کشورها و فريضه ی حج را به جا مى آورند؛ اّما امسال اين جلسه ی ما متأّسفانه جلسه ی 
شادی نيست؛ جلسه ی غم و مصيبت و يادآوری حادثه ی دردناکى است که سال گذشته در 
منا اتّفاق افتاد. مسئله ی جان باختن و به شهادت رسيدن عزيزان ما در منا مسئله ی بسيار 

مهّمى است.
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   ابعاد گوناگون حادثه ى مهّم منا :
1. ابعاد سياسى، اجتماعى، اخالقى، دينى

 اينکه ما گفتيم اين ]حادثه [ فراموش نشود، صرفاً برای از دست دادن عزيزان نيست، حادثه 
مهم است؛ حادثه دارای ابعاد گوناگونى است؛ حادثه از لحاظ سياسى، از لحاظ اجتماعى، از 
لحاظ اخالقى و دينى، روشنگر است. خب، برای ما مردم ايران و البد برای بازماندگان اين 
شهدا در ساير کشورها، حادثه، حادثه ی غم انگيزی است؛ اين ]غم [ طبيعى و قهری است. 
دلهای ما پر از غم است، پر از اندوه است. گذشِت زمان اهّمّيت اين حادثه و غم اين حادثه 
را از سينه های ما و دلهای ما نزدوده است. ما غمگينيم از اين حادثه؛ عزيزانمان در منا و 
همچنين در مسجدالحرام در حال عبادت از دنيا رفتند، با لب تشنه از دنيا رفتند؛ در زير 
آفتاب داغ و سوزان، ساعات آخر عمر خودشان را تحّمل کردند؛ اينها همه دردناک است؛ 
اينها چيزهايى است که دلهای ما را به درد مى آورد؛ نميتوانيم اينها را فراموش کنيم؛ لکن 

ابعاد مسئله، وسيع تر از اينها است.

2. نگاه خانواده ها و بازماندگان
يک نگاه، نگاه شما خانواده ها و بازماندگان است. من به شما عرض ميکنم، که فقدان 
عزيزانتان، چه آنهايى که پدران خود يا مادران خود را از دست داده اند، چه آنهايى که 
فرزندان خود را در اين حادثه از دست داده اند، چه آنهايى که همسران خود را از دست 
داده اند، چه آنهايى که برادران و خواهران خود را از دست داده اند، قهراً برای شما حادثه ی 
سنگين و حادثه ی بسيار دشواری است؛ بنده پيش خودم که مقايسه ميکنم، عظمت و 
سنگينى غم شما را درک ميکنم. ميفهمم که چقدر برای دلها سنگين است؛ حاجى را 
فرستاده اند به مّکه، با اميد، با شادی، با خرسندی که اين توفيق را به دست آورده؛ منتظرند 
که برگردد، برگشتن او با شادی همراه است، با خوشحالى همراه است؛ ]ولى [ بعد باخبر 
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بشوند که جنازه اش برخواهد گشت؛ اين خيلى چيز سختى است، خيلى دشوار است. برای 
شماها سخت است، برای همه ی ملّت -يعنى کسانى که واقعاً اين حادثه را درک ميکنند و 
لمس ميکنند- اين حادثه سخت است؛ ولى آن چيزی که ميتواند دلهای شما را تساّل بدهد، 
اين است که اين عزيزان شما اگرچه از دست رفتند و فقدانشان برای شما سخت است لکن 
در نعمت الهى ان شاءاهلل غوطه ورند. مرگ خوبى بود؛ کيفّيت مردن و رفتن انسان، سرنوشت 
انسان را معّين ميکند؛ همه ی ما خواهيم رفت، پير و جوان ندارد، مرد و زن ندارد، همه 
ميروند؛ منتها بعضى رفتن ها جوری است که انسان اگر با چشم حقيقت نگاه کند، از آن گونه 
رفتن خرسند و خوشحال ميشود؛ مثل شهدا که همه ی شهدا اين جور هستند. اين عزيزان 
شما در حال عبادت و در حال ذکر از دنيا رفتند، در لباس احرام از دنيا رفتند، با دلهای متوّجه 
به خدای متعال و در حال انجام وظيفه از دنيا رفتند؛ اينها همه مايه هايى و وسيله هايى 
برای مغفرت الهى و برای رحمت الهى و برای علّو درجات در پيش پروردگار است. عالوه ی 
بر اينها سختى تحّمل کردند؛ بعضى شايد تا ساعتها زنده بودند،)۲( زير فشار بودند، چه 
در زير آفتاب، چه در آن کانتينرهای گرم و داغ، با لبان تشنه؛ اينها همه چيزهايى است 
که رحمت الهى را جلب ميکند. بله، شما داغدار هستيد، مصيبت زده هستيد؛ فرزندانتان، 
همسرانتان، پدر و مادرتان، برادران و خواهرانتان از دستتان رفتند، اين سخت است لکن به 
ياد بياوريد که آنها االن در چه حالى هستند. ما اينجا گرفتاريم؛ ما در ابتالء دنيوی، در بين 
دنيای آلوده ی به انواع و اقسام عناصر و عوامل گمراه کننده و تباه کننده و پست کننده ی 
انسان داريم با زحمت حرکت ميکنيم و راه خودمان را پيش ميرويم، ما ]هستيم که [ اينجا 
گرفتاريم؛ به حال خودمان بيشتر بايد اشک بريزيم و غمگين باشيم تا به حال آن کسانى 
که رفتند در رحمت الهى، و ان شاءاهلل در آغوش نعمت الهى و لطف الهى به سر ميبرند. اين 
مايه ی تساّلی شما است. بله، جوان شما رفت يا پدر و مادر شما رفتند يا همسر عزيز شما 
رفت، اين سخت است اّما او در جوار نعمت الهى است. ما هم خواهيم رفت، خدا به ما رحم 
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کند؛ با اين همه گرفتاری، با اين همه مشکالت. خدای متعال آنها را از دنيای آلودگى ها، 
در بهترين جا و بهترين وضعّيت نجات داد؛ در حال عبادت. بعضى در حال گناه ميميرند، 
بعضى در حال زندگى معمولى روزمّره ميميرند، بعضى در حال ناشکری ميميرند؛ اين جور 
مردن ها مردن هايى است که واقعاً برای صاحبانش مصيبت و عزا است؛ اّما بعضى در حال 
ذکر الهى ميميرند، در حال توّجه به خدا از دنيا ميروند. اين برای صاحبان اين متوّفى  و از 

دست رفته، مايه ی تساّل و مايه ی راحت است. اين يک بُعد مسئله است.

3. داغدار شدن اّمت اسالمى
يک بُعد ديگر مسئله، مسئله ی اّمت اسالم است. اّمت اسالمى در ابعاد وسيع خود نسبت به 
اين حادثه داغدار شد. خب شهدای ما، شهدای منا و شهدای مسجدالحرام برروی هم حدود 
۴۷۰ يا مثالً ۴۸۰نفر بودند، ولى آنچه از آمارها به دست مى آيد، مجموع شهدا از کشورهای 
مختلف، در حدود هفت هزار نفرند! اين رقم خيلى رقم بااليى است. چرا در کشورهای ديگر، 
دولتها، خانواده ها، ملّتها عکس العمل نشان ندادند نسبت به اين حادثه؟ اين چه بالی بزرگى 
است که جان اّمت اسالمى را فراگرفته؟ اين، مصيبِت بزرگ است. دولتها دچار رودربايستى 
سياسى اند، دولتمردان کشورهای مختلف احياناً اسير پول و قدرت و روابط سياسى و مانند 
اينها هستند، ]اّما[ دانشمندانشان چرا ساکت ماندند؟ علمايشان چرا حرف نزدند؟ فّعاالن 
سياسى چرا صحبت نکردند؟ روشنفکرانشان چرا مقاله ننوشتند، اعتراض نکردند، حرف 
نزدند؟ البّته در کشورهای ديگر، به تعداد شهدای ما شهيد نبود اّما صد نفر، دويست نفر در 
کشورهايى مثل مصر، مثل مالى، مثل نيجريه و ديگر کشورها به شهادت رسيدند. خب حاال 
رؤسای کشورها دچار معادالت سياسى و معادالت قدرتند، آنها ]اعتراض[ نميکنند، انسان 
از آنها خيلى هم توّقعى ندارد با اين وضعى که متأّسفانه دولتها دارند، انسان نميتواند خيلى 
هم انتظار داشته باشد؛ لکن آحاد برجسته ی جامعه چرا حرف نزدند، چرا سکوت کردند؟ 
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برای دنيای اسالم، بال اين است، مصيبت اين است؛ حّساس نبودن در مقابل يک حادثه ی 
به اين عظمت در خانه ی خدا که در جوار بيت الهى، کسانى با پررويى و با وقاحت تمام، يک 
حادثه ی سنگيِن ننگين را از سر بگذرانند، بدون اينکه از دنيای اسالم حّتى عذرخواهى هم 

بکنند.

 بى لياقتى حّكام سعودى براى اداره ى حرمين شريفين
حّکام سعودی يک عذرخواهِى زبانى از دنيای اسالم نکردند! چقدر اينها وقيحند، چقدر 
بى شرمند! آيا اين کوتاهى ای که اينها کردند، سوءتدبيری که نشان دادند، بى کفايتى ای 
که به خرج دادند -حاال بعضى ميگويند تعّمد، ولو آن هم نباشد- نْفس اين بى تدبيری و 
بى کفايتى يک جرم است برای يک مجموعه ی دولتى و سياسى؛ چطور نتوانستيد اداره 
کنيد؟ چطور نتوانستيد امنّيت اين جمعّيتى را که ضيوف الّرحمانند، ميهمانان خدايند و 
شما اين همه درآمد از اين ناحيه کسب ميکنيد، و برای خودتان عنوان درست ميکنيد، 
حفظ کنيد؟ چه تضمينى وجود دارد که در اوقات مشابه، حوادث مشابهى رخ ندهد؟ اين 
يک سؤال بزرگ است. دنيای اسالم بايستى گريبان اينها را بگيرد، از اينها سؤال بکند؛ چرا 
سؤال نميکنند؟ مصائب دنيای اسالم اينها است. اينکه جمهوری اسالمى در مقابل اين همه 
جهالت، اين همه گمراهى، اين همه ماّديگری، اين همه سهل انگاری و احياناً بى غيرتى 
ديگران، تنها مى ايستد و مواضع قرآنى خودش را، مواضع اسالمى خودش را، مواضع بر حّق 
خود را علناً و صريحاً اعالم ميکند، اين همان شاخصى است که شما ملّت ايران بايد به آن 
افتخار کنيد و ميکنيد. و خود شما ملّت ايران هستيد که اين قدرت را، اين شجاعت را به 
وجود آورده ايد که ميتوانيد در مقابل يک دنيای تاريک جاهل، حرف حق را بزنيد و حقايق 
را بيان کنيد. حقيقت اين است که اين کسانى که اين بى کفايتى را نشان دادند، اين ناامنى را 
بر حّجاج دنيای اسالم -که در آنجا سالى يک بار جمع ميشوند- تحميل کردند، اينها انصافاً 
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اليق نيستند برای اداره ی حرمين شريفين، اليق نيستند برای خدمت حرمين شريفين؛ 
واقعّيت قضّيه اين است. اين بايد در دنيای اسالم جا بيفتد، بايد اين فکر ترويج بشود. اين 

هم يک بُعد مسئله است.

4.  سكوت مرگبار مّدعيان حقوق بشر 
يک بُعد ديگر، نگاه به دنيای مّدعى حقوق بشر است. خب، يک جا يک نفری با يک اتّهامى 
در يک کشوری فرض بفرماييد به قتل ميرسد ]يعنى [ اعدام ميشود يا زندانى ميشود، شما 
مى بينيد سروصداهای حقوق بشری بلند شد -البّته در آن کشورهايى که انگيزه برای 
مخالفت و مبارزه ی با آنها وجود دارد- هياهو درست ميکنند؛ ]اّما[ اينجا چند هزار نفر 
به خاطر بى کفايتى و بى تدبيری و سوء عمل يک دولت جان ميبازند و اين دستگاه های 
حقوق بشری و دولتهای مّدعى حقوق بشر سکوت مرگ ميگيرند و حرف نميزنند؛ هيچ چيز 
نميگويند! اين هم يک نکته ی مهّمى است. اين کسانى که دل به دستگاه ها و سازمانهای 
بين المللى ميدهند و به آنها اميد ميبندند، ببينند اين حقيقت را، بفهمند اين واقعّيت را؛ 
ببينند که چقدر دروغ و ِخالف واقع در هويّت اين سازمانها و اين تشکيالت وجود دارد؛ در 
اين قضّيه سکوت کردند، هيچ چيز نگفتند. گاهى حّتى حقوق حيوانات برايشان اين قدر 
اهّمّيت پيدا ميکند که جنجال ميکنند، ]اّما[ چند هزار انسان در يک چنين حادثه ای 
-نه يک حادثه ی تصادفى، نه سقوط يک هواپيما، ]بلکه[ در يک حادثه ای که وظيفه مند 
بودند کسانى که اين حادثه را درست مديريّت کنند؛ آنجا اينها به اصطالح صاحبخانه اند، 
اينها متولّيان امرند، وظيفه ی آنها بوده است که امنّيت اينها را حفظ کنند- به خاک و خون 

کشيده بشوند و اينها هيچ چيز نگويند؛ سکوت محض بکنند!

 لزوم تشكيل يك هيئت حقيقت ياب براى روشن شدن واقعّيت قضّيه
 يکى از کارهای واجب و الزم بر عهده ی مسئوالن اّمت اسالمى و مّدعيان حقوق بشر، 
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تشکيل يک هيئت حقيقت ياب در اين قضّيه است؛ بايد بروند حقيقت را ]روشن کنند[؛ با 
اينکه حاال يک سال هم گذشته است اّما مصاحبه هايى شده است، عکسهايى برداشته شده 
است، اسناد و مدارکى وجود دارد که ميتواند حقيقت را تا حدود زيادی روشن بکند؛ بروند 
يک گروه حقيقت ياب، حقيقت مطلب را در بياورند؛ معلوم بشود که در اين حادثه آل سعود 
مقّصر هستند يا نيستند -آنها ميگويند ما مقّصر نيستيم- معلوم بشود، واقعّيت قضّيه روشن 
بشود که اينها مقّصرند يا مقّصر نيستند. اين سلسله و شجره ی خبيثه ی ملعونه، دهانها را 
با پول ميبندند، اين بندگاِن پول و بندگاِن دنيا، نميگذارند کسى ]عليه [ اينها حرفى بزند، 
اعتراضى بکند. يک هيئت حقيقت ياب الزم است، بايد بروند از نزديک ببينند، مسئله را 
بررسى کنند؛ هرچه ]ميخواهد[ طول بکشد. اين از جمله ی کارهايى است که مسئولين 
محترم ما هم بايستى در نظر بگيرند و دنبال بکنند و اهّميت ]بدهند[. اين هم يک بُعد 

قضّيه است.

5.  آمريكا، شريك جرم اين حادثه و حوادث مشابه
 بُعد ديگر قضّيه اين است که بدانيم که در اين حادثه و حوادث مشابه، قدرتهای پشتيبان 
آل سعود هم شريکند. بله، آمريکايى ها در قضّيه ی منا حضور نداشتند؛ اّما درعين حال 
دستشان به خون شهدای منای ما آلوده است. اين حّکاِم بْدعمل، به پشتيبانى قدرت آمريکا 
و همراهى آمريکا است که ميتوانند اين جور وقيحانه در مقابل دنيای اسالم بِايستند و اين 
گناه بزرگ را مرتکب بشوند و حّتى يک کلمه عذرخواهى هم نکنند؛ به پشتيبانى آنها است، 
پس آنها شريکند؛ همچنان که در قضّيه ی يمن هم، در قضايای گوناگون دنيای اسالم هم 
-در قضّيه ی سوريه، در قضّيه ی عراق، در قضّيه ی بحرين- اگر لطمه ای و ضرری به مسلمانها 
ميخورَد، آمريکايى ها شريک در جرم و جنايتند؛ پشتيبانى آنها است که موجب ميشود اين 
وقيحها، اين بى شرمها، بتوانند اين جور جنايت کنند و خيانت کنند و از پشت خنجر به قلب 
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اّمت اسالمى وارد بکنند؛ به خاطر اين است.

6.  سعى دستگاه هاى تبليغاتى و جاسوسى در وانمود كردن حادثه ى منا  
به عنوان دعواى شيعه و سّنى

 يک نکته ی مهّم ديگر هم اين است که دستگاه های تبليغاتى و در واقع دستگاه های 
جاسوسِى غربى ها و امثال آنها سعى ميکنند اين را به حساب دعوای بين ]جوامع [ اسالمى 
قرار بدهند؛ دعوای شيعه و سّنى، دعوای عرب و غير عرب؛ اين دروغ محض است، اين 
دعوای بين شيعه و سّنى نيست. آن کسانى که در حادثه ی منا به شهادت رسيدند، اکثريّت  
]آنها[ از اهل سّنت بودند؛ از کشور خود ما تعداد زيادی خانواده های اهل سّنت هستند؛ 
بحث عرب و عجم نيست؛ اينها به عرب و عجم رحم نميکنند؛ شما مى بينيد در يمن جنايت 
ميکنند، خب يمن عرب است، سوريه عرب است، عراق عرب است، عوامل اينها، اين 
گروه های تروريستِى جاّلِد قسىّ القلبى که با پول اينها، با سالح اينها، در دنيای اسالم دارند 
اين همه فاجعه آفرينى ميکنند، اينها همه عربند؛ بحث عرب و عجم نيست. اين تبليغات 
خباثت آلود غربى ها ]است [ که ميخواهند اين را به عنوان دعوای شيعه و سّنى يا دعوای عرب 
و عجم به حساب بياورند، اين از آن خباثتهای تبليغاتى اينها است که کامالً خالِف واقع است. 
مسئله اين است که اينها يک گروهِ درون اسالم  ]هستند که[ به عنوان دشمِن اّمت اسالمى 

مشغول کارند؛ حاال بعضى شان دانسته، بعضى شان ندانسته.

 لزوم ايستادگى و تبّرى جستن دنياى اسالم از حّكام سعودى و اربابانش
دنيای اسالم بايد در مقابل اينها بايستد؛ دنيای اسالم بايستى از اينها و از اربابان اينها که 
آمريکا و انگليس خبيث و قدرتهای غربِى بى ايمان و دور از اخالق هستند تبّری بجويند؛ 
بايد بدانند چه ميکنند. ملّت ايران پرچم استقالل را بلند کرده است، عّزت اسالم را نشان 
داده است. امروز شعارهای شما مردم، جايگاه شما مردم، موقعّيتى که شما ايجاد کرده ايد، 
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کارهايى که در درون کشور دارد انجام ميگيرد -اين پيشرفتها، اين حرکتهای عظيم 
مردمى، اين استقالل در مقابل موج فتنه و فسادی که در دنيای غرب رايج است- اينها 
مايه ی افتخار اسالم است، مايه ی عّزت اسالم است. اين عّزت را ملّت ايران به وجود آورده اند 

و ان شاءاهلل ادامه خواهند داد.
 اميدواريم که خداوند متعال، ملّت عزيز ايران را روزبه روز سربلندتر و عزيزتر کند؛ قّوت و 
قدرت و اقتدار اّمت اسالمى را بيشتر کند؛ اين آفتهای دنيای اسالم را ان شاءاهلل برطرف 
کند؛ و مسئولين محترم کشور خودمان هم که در قبال اين حادثه ی عظيم وظايفى 
داشتند و دارند، اين وظايف را دنبال کنند؛ هم بنياد محترم شهيد، هم مجموعه ی مربوط 
به حج -بعثه و سازمان حج- آنچه وظيفه دارند در قبال اين مسئله ی مهم  ]دنبال کنند[؛ 
همچنان که تا حاال به بسياری از اين کارها رسيدگى کرده اند، اين را ]هم [ بايد با ِجد 
رسيدگى کنند؛ هم مسئولين دولتى و وزارت خارجه و ]هم [ ديگران؛ هرکدام کارهايى 
برعهده دارند؛ اين قضّيه يک قضّيه ی مهّمى است، قضّيه ی بزرگى است و مربوط به يک 
گروه و يک جمع هم نيست، مربوط به ملّت اسالم و ملّت ايران و در يک نگاه وسيع تر مربوط 
به اّمت اسالمى است؛ همه وظيفه داريم. خداوند ان شاءاهلل کمک کند تا بتوانيم همه به 

وظايفمان عمل کنيم.

والّسالم عليکم ورحمةاهللَّ          
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1( در ابتدای اين ديدار - که به مناسبت اّولين سالگرد شهادت تعدادی از حّجاج در حادثه ی منى  
در دّوم مهر 139۴ و حادثه ی سقوط جرثقيل در بيستم شهريور 139۴ برگزار شد - حّجت االسالم 
والمسلمين سّيدعلى قاضى عسگر )نماينده ی ولّى فقيه در امور حج و زيارت( و حّجت االسالم والمسلمين 
سّيدمحّمدعلى شهيدی محاّلتى )نماينده ی ولّى فقيه و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران( مطالبى 

بيان کردند.
۲( گريه ی حّضار
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