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خبرگزاری تسنیم: بعد از  حادثه غمبار منا،  هر شخصی از هر دین و آیینی با شنیدن خبر کشته 
شدن حاجیان در سرزمین وحی، متأثر شد. این بدترین فاجعه در طول 25 سال گذشته برای حجاج 
بود و تا پیش از این بیشترین آمار قربانیان حجاج مربوط به سال 1990 در تونل »المعیصم« می شد 
که بیش از یک هزار و 400کشته به جا گذاشت و بیشتر قربانیان نیز از حجاج کشورهای آسیایی 
بودند. گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم از همان ساعات اولیه وقوعه حادثه، با رصد دقیق خبرها، 
جزئیات این اتفاق ناگوار را به مخاطبان، انتقال داد. در این مجال، چکیده ای از گفتگوهایی که 

درباره فاجعه منا انجام شده از نظر شما مخاطبان محترم، می گذرد.

»ناتالی گوله«، سناتور فرانسوی در مصاحبه با خبرنگار بین الملل خبرگزاری تسنیم درباره حادثه منا که 
منجر به کشته شدن صدها تن از مسلمانان شد، گفت: سعودی ها درصد کمی از مسلمانان دنیا را تشکیل 
می دهند. آنها به تحمیل فرآیند حج به شیوه خود که هر سال با شکست مواجه می شود ادامه می دهند.گوله 
گفت: سعودی ها پس از گذشت تقریباً 15 قرن باید به جامعه مسلمانان اجازه دهند که در فرآیند اجرایی 
حج مشارکت داشته باشند تا این مراسم به شکل بهتری انجام شود. به اعتقاد من کشورهایی مانند ایران باید 
تا زمانی که امنیت زائرانشان تضمین نشده باشد اجازه سفر به اماکن مقدس در عربستان را ندهند.وی در 
ادامه گفت: وضعیت فعلی نیازمند تشکیل یک کمیته تحقیق بین المللی است که می تواند سازمان ملل 

هدایت این کمیته را به عهده گیرد زیرا اتحادیه عرب فاقد نماینده هایی از پاکستان، اندونزی یا ایران است.
 ناتالی گوله  / سناتور فرانسوی



نخست وزیر سابق عراق در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار بین الملل تسنیم خواستار اجرای تحقیقات شفاف 
برای کشف دالیل فاجعه دلخراش منا شد و گفت که عامالن این حادثه باید مورد بازخواست و محاکمه قرار 
گیرند. «نوری مالکی«  با حمایت از مواضع رهبر جمهوری اسالمی ایران در اتمام حجت و برخورد قاطع با 
سعودی ها تاکید کرد: سخنان آیت الله خامنه ای رهبر انقالب بسیار دقیق بوده و ایشان خطر وهابیت تکفیری 
موجود در عربستان را به خوبی روشن کردند. معان رئیس جمهوری عراق گفت: به نظر من عربستان در 
ضعیفترین وضعیت خود قرار دارد، تاثیر گذاری این کشور به دلیل جنایت ها و دخالت  هایش در کشورهای 
مختلف کمتر شده است. وی بار دیگر تاکید کرد که اداره حج باید تبدیل به یکی از وظایف کنفرانس 

اسالمی شود تا از وقوع این حوادث که تبدیل به سدی در راه حجاج خانه خدا شده اند جلوگیری شود.
 نوری مالکی  / معاون رییس جمهور عراق

مفتی سوریه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تسنیم در دمشق با اشاره به جان باختن تعداد زیادی از 
حجاج در فاجعه غمبار منا پیشنهاد کرد که اداره حرمین شریفین به شورای همکاری اسالمی واگذار شود.

شیخ »احمد بدر الدین حسون«  با بیان اینکه خون مسلمانانی که در فاجعه منا جان باختند، به گردن آل 
سعود است، از جهان اسالم خواست بیدار شده و اجازه ندهند حرمین شریفین در بند خاندان حاکم سعودی 
باشد. وی خطاب به خاندان حاکم سعودی گفت: به خاندان سعودی اعالم می کنیم که شما به عنوان 
دولت سعودی مسئول تمام حجاجی هستید که از راه هوا، دریا یا زمین وارد سرزمین مکه و مدینه می 
شوند. مفتی سوریه سپس تاکید کرد: برای برداشتن این مسئولیت از دوش خود آیا به ما به عنوان هیئت 

های عربی، ایرانی و پاکستانی اجازه دادید نقش خود را در ساماندهی حج ایفا کنیم؟
 احمد  بدر الدین حسون  / مفتی سوریه



سفیر جمهوری اسالمی ایران در سوریه در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در این کشور تاکید کرد که مسلمانان 
باید برای تشکیل کمیته ای از تمامی کشورهای اسالمی جهت نظارت بر مناسک حج متحد شوند.

»محمد رئوف رضا شیبانی«  در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در دمشق گفت که این حادثه 
بیانگر سوء مدیریت عربستان سعودی است. وی تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی علل وقوع 
این فاجعه را خواستار شد و گفت: بر اساس قوانین بین المللی هر شخصی که وارد یک کشوری می 
شود به خصوص حجاج خانه خدا از حقوقی برخوردار است که در سطح بین الملل به رسمیت شناخته 
شده است و این مصیبتی که در منا رخ داد یک حادثه عادی نبود و حجم حادثه نشان می دهد که 

سوء مدیریت و دستان پنهان در پشت این حادثه قرار دارد.
محمد شیبانی  /  سفیر ایران در سوریه

عبدالرحیم مراد وزیر دفاع سابق لبنان در گفتگو با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم 
بر لزوم اجرای تحقیقات دقیق در خصوص حوادث روی داده در موسم حج امسال تأکید کرد 
و گفت: این اولین حادثه ای نیست که در مراسم حج روی می دهد و باید در این خصوص 
تحقیقات الزم صورت بپذیرد. رسانه های مختلف این موضوع را از زوایای مختلف بررسی 
کرده اند. وی با تأکید بر لزوم اجرای تحقیقات گسترده در  خصوص حوادث روی داده در 
مکه مکرمه و منا گفت: باید در این زمینه تحقیقات صورت بگیرد، امسال دو حادثه روی 
داد، یکی سقوط جرثقیل و دیگری جان باختن تعداد زیادی از حجاج در منا و این حوادث 

مستلزم تحقیقات دقیق است.
عبدالرحیم مراد  / وزیر دفاع سابق لبنان



مشاور سابق امنیت ملی عراق با اشاره به ناتوانی عربستان در اداره امور حج بر لزوم مشارکت 
کشورهای اسالمی بزرگ در اداره حج تاکید کرد.»موفق الربیعی« در گفتگو با خبرنگار گروه 
بین الملل خبرگزاری تسنیم به حوادث روی داده در مکه مکرمه  و منا اشاره کرد و در این 
خصوص گفت: حوادث  اخیر روی داده در موسم حج از جمله دو حادثه امسال به روشنی 
نشان دهنده ناتوانی و نااهلی عربستان سعودی در رسیدگی به حجاج و محافظت از جان 
آنان است.وی افزود: این حوادث در حالی روی می دهد که دولت سعودی از همه نواحی 
عرصه را بر حجاح تنگ کرده و برای آنان مانع تراشی می کند برای نمونه تعداد ورود حجاج 

به سرزمین وحی از کشورهای مختلف را محدود کرده است.
موفق الرببعی  /  مشاور سابق امنیت ملی عراق

مارک گلن، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا در گفتگو با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری 
تسنیم، می گوید اگرچه فاجعه منا در ظاهر به دلیل بی کفایتی مقامات عربستان سعودی رخ داده اما با توجه 
به ماهیت و رفتار سعودی ها نمی توان این احتمال را دور از نظر داشت که این فاجعه به صورت برنامه ریزی 
شده و عمدی بوجود آمده است.گلن معتقد است مراسم حج باید به صورت جمعی اداره شده و کشورهای 
اسالمی در تأمین امنیت صدها هزار حاجی نقش داشته باشند. »منطقی ترین و عادالنه ترین کار این خواهد 
بود که مسئولیت های مرتبط با تأمین امنیت تقسیم شود. به دلیل اهمیت حج برای مؤمنین و همچنین با 
توجه به تعداد بسیار زیادی که هر سال در این مراسم حضور به هم می رسانند، بسیار مهم است که تمام 

ملت های اسالمی در تأمین امنیت زائرین یاری رسانند. «
مارک گلن  /  تحلیلگر آمریکایی



شده  متقاعد  اسالم  جهان  از  برزگی  بخش  اینکه  بیان  با  لندن  مقیم  عربستانی  کارشناس 
خاندان حاکم بر عربستان حق تسلط بر مناسک حج را ندارد، گفت: نظام سعودی هیچ ارزشی 
برای حجاج جان باخته قائل نیست.»حمزه حسن« در گفتگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری 
تسنیم درباره دیدگاه برخی از تحلیلگران  سیاسی که معتقدند کشته و مجروح شدن صدها 
تن از حجاج در فاجعه منا نمایانگر اختالفات درونی خاندان حاکم بر عربستان بویژه اختالف 
محمد نایف با محمد بن سلمان جانشین ولی عهد این کشور است، گفت: این تحلیل، تحلیل 
درستی نیست، چرا که ما هر سال شاهد بروز حوادث تلخی در مناسک حج هستیم. این 

حوادث نشان دهنده ناتوانی و شکست نظام سعودی در مدیریت مناسک حج است. 
حمزه حسن  / کارشناس عربستانی

سید صادق الشرفی، کارشناس و تحلیلگر یمنی در گفتگو با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به 
موضوع فاجعه منا پرداخت و در این خصوص گفت: مهمترین عامل بروز این حادثه عدم اهتمام آل سعود 
به فریضه حج است زیرا فریضه حج یکی از شعائر دینی مسلمانان است که جایگاه مستکبران را به خطر می 
اندازد، آنان  تنها از حج برای جمع آوری اموال استفاده می کنند.وی افزود: آنان در بسیاری از موارد حج را 
دستخوش تمایالت خود می کنند برای نمونه زمان آن را جابجا می کنند، این اولین باری نیست که در مراسم 
حج شاهد حوادث این چنینی هستیم. الشرفی در ادامه گفت: نشانه های فراوانی وجود دارد که ساختگی 
و تعمدی بودن این حادثه را نشان می دهد، منطقه منا، منطقه کوچک و بسته ای است که برای ساماندهی 

و طراحی آن میلیاردها ریال خرج شده و طبیعتا نباید شاهد اینگونه حوادث باشیم.
صادق الشرفی  /  تحلیلگر یمنی


