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 یبرا یواقع بتیمص

 رانیملت ا

 

بسدا   یمظلومانده وو  ا  ،انید چندصدد نردر حاج   را عزا کرد.  دیکلمه ع یواقع یمعنا منا به تلخ ادثهح
 .رفتند ایبا زبان تشنه از دن یا عدّه

 اند. آنان نشسته یگزار خود بودند، اکنون به عزا حج زانیها خانواده مشتاقانه در انتظار عز دص

مدا و   یغم در دلها نیچندروزه ا نیغم فارغ بداند و دائم در ا نیخود را از ا یا لحظه تواندیانسان نم
  .کندیم ینیسنگ گرانید

برای  عظیممصیبت 

 دنیای اسالم

گونداگون جدان باختندد،     یاز کشدورها  اهلل یمؤمنانِ مهاجر ال  و  الرّحمان وفیاز ض یریجمع کث

  آنان را عزا کرده است. دیآورده و ع دیبزرگ در جهان اسالم پد یاندوه

مختلد    یاسدالم و از کشدورها   یاید از پنج هزار کشته از دن شیباند،  طور که به ما گزارش داده آن
چیز کوچکی است؟ شوخی است؟  -ی حج حادثه-چند صد کشته در یک حادثه .. وجود داشته است.

 .دنیای اسالم باید برای این فکر کند

اقدامات الزم پس 

 از وقوع حادثه

 خودشدان را،   تیّمسدوول  رندد یبپذ دید با ها یاست که سعود نیمطلب هم نیاوّل پذیری: مسئولیت

 عمل بشود. دیبا «تیّمسوول رشِیپذ» نیو به لوازم ا

  را مدتّهم   اینکه فرافکنی کنند و دائدم ایدن وو آن   پرهیز از فرافکنی و متهم کردن دیگران:

کنند و مدام خودشان از خودشان تعری  کنند کارهایی نیست که به جدایی برسددا ایدن فعّالیّتهدای     
 .عقیمی است

بده    کنیولد  اوجدود دارد  یابدان مطهّرشدان بده کشدور مشدکالت     انتقالدر  پرهیز از موذیگری:

 .کنندیم یگریموذ کنند،یعمل م رشانیامقابل وظ ی نقطه یبلکه در موارد کنندیعمل نم رشانیوظا

باشند، بروند،  یکسان -از جمله از کشور ما-اسالم  یایاز دن یستیبایاب:  تشکیل کمیته حقیقت

 .کنند، مشخّص کنند که علّت حادثه چه بوده قیتحق کیاز نزد

احتمالی واکنش 

 جمهوری اسالمی

العمل نشان بدهد، اوضاع  عکس یو موذ کننده تیّاگر کشور ما و ملّت ما بخواهد در مقابل عناصر اذ
 .آنها خوب نخواهد بود

را  یدر امّدت اسدالم   یحرمت برادر تیرعا ،یادب اسالم تیما رعا .میکرد یدار شتنیما تا حاال خو
 .مینگه داشت

خواهد بود، سخت هدم خواهدد    همما خشن  یها العمل عکس م،یالعمل نشان بده اگر بنا شد عکس
 بود.

بده   یِاحترامد  یدر مناسک حجّندا اندد  بد   نه،یما هنوز در مکّه و مد زانیها هزار نرر از عز امروز ده
 .خواهد کرد جادیالعمل ا عکس نها،یا

 جداد یالعمدل ا  ما در حج، عکدس  زینسبت به ابدان مطهّر جانباختگان عز رشانیعمل نکردن به وظا
 .خواهد کرد

بدا او   میدانید کندد، م  یدراز دسدت  رانید ا یاسدالم  یو جمهور رانیبخواهد به حقّ ملّت ا یاگر کس
 .میکنیمحکم برخورد م مایرفتار کن یجور چه


