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گزارش آفتاب يزد از اظهارات عجيب رييس جمهور سابق  

کداممال مردم خوري

آقاياحمدينژاد؟!
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بیش از  131کشته  60 ،مجروح و  365مفقودی  زائران ایرانی در حادثه منا

صفحات  2و 5

آمانو:

3

مطمئنم
نمونههاي پارچين
تقلبي نيست
یادداشت1-

برای درختان به پهلو افتاده منا!
امید مافی روزنامهنگار

بگو چکار کنیم با اندوهی که قربان را نمی شناسد
و با حجی که طعم فراق می دهد.بگو چکار کنیم
با غم سنگینی که تنگی سینه ها را فشار می دهد
و به یادمان مــی آورد که گاهی مرگ از منا آغاز
می شــود و عاشقان کوی دوســت را به درختانی
به پهلو افتاده بدل می کند .فاجعه بزرگ تر از آن
بود که هیزم خیال جهانیان را ســرد نگه دارد.داغدار شدن جهان
اسالم در عید قربان آتشی به پا کرد که عبور از میان آن کار هیچ
تنابنــده ای نبود.رمی جمرات اینبار هــزاران نفر را به کام مرگ
فرستاد تا خبر مرگ خداپرســتانی که برای نزدیک تر شدن به
آســمان در هرم گرمای منا ،نغمه های خدایی سرمی دادند پرده
دلها را تکان دهد و حادثه ای ناگوار را در قلب تاریخ ماندگار کند.
پرازدحام ترین تجمع انسانی جهان اسالم وقتی با نظم غریبه شد و
انفعال سعودی ها را به چشم دید در پلک بهم زدنی به فاجعه ای
تامل برانگیز بدل شد تا پس از سقوط جرثقیل در مسجدالحرام ،
شهادت حاجیان در منا صدای اذان را به وقت قربان در تمام جهان
طنین انداز کند.این البته نخستین بار نیست که حکومت ریاض از
میزبانی مسلمانان دنیا با شرمندگی خارج می شود.مرگ غم انگیز
 270میهمان خانه خدا در سال  1994و آتش سوزی سنگین در
چادرهای اســکان حاجیان به سال  1997سالهای خونبار را برای
سرزمین وحی رقم زده است.حیرت آور اینکه نه ملک فهد و نه ملک
سلمان ،هیچ یک مسئولیت مستقیم این فجایع را نپذیرفتند تا
معلوم شود اداره حرمین شریفین که ساالنه هشت میلیون و پانصد
میلیون دالر حاصل از درآمد ســاالنه حج را به خزانه سعودی ها
واریز می کند کار ساده ای نیست و باید نسخه ای پیچیده شود تا
بیش از این تراژدی رنگ نگیرد و بوی مرگ در صحرای حجاز نپیچد.
بی شــک حضور در مناسک حج مستلزم برنامه ریزی و مدیریت
بحران کارآمدی اســت تا دیگر در روز عید مســلمانان ،شــاهد
قربانی شــدن هزاران نفر نباشیم و اجساد برجامانده در زمین منا
قلب ها را به درد نیاورد.حادثه قربان امســال که در سه دهه اخیر
بارها تکرار شده و شکوه حج را به اندوهی بی پایان گره زده می تواند
تلنگری باشد به آنهایی که دم از برگزاری شکوهمند حج می زنند و
خود را مبرا از تمام حریق های بر پا شده می دانند.

اظهارات عجیب حاج منصور ارضي:
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رهبر معظم انقالب:

دولت سعودی
موظف است
مسئولیتسنگین
این حادثه تلخ را بپذیرد
سرمقاله

از مسئوالن عربستانی
آبی گرم نمی شود

آيتاهللهاشميرفسنجاني:

برجام
سازش با
دشمن است!
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دولت عربستان
بايد به دنياي اسالم
پاسخگو باشد

سیدعلیرضاکریمی

یادداشت2-

گفتگوی تمدن ها به دنبال چه بود؟
محمد حامد سلیمانزاده روزنامهنگار

اگر فرهنگ را مجموعه ای از آداب و رسوم و باورها معنا کنیم و در یک معنای
محدودتر ،آن را رشــته ای از باورها بدانیم که در بستر زمان شکل گرفته و در
قالب عمل نمودار می شــود ،شک نیســت که واجد تفاوتهای آشکاری از یک
قوم به قوم دیگر بوده و بالطبع ،شــاهد رنگارنگی فراوانی از یک جامعه تا جامعه
دیگر خواهد بود .درســت اســت که در میان این گونه باورها و تنوع کنشهای
اجتماعی ،نقاط مشــابه و مشترکی هم یافت می شوند که اکثر انسانها و اجتماعات بدان گردن
نهاده اند و در مناســبات میان انســانی از آنها مدد می جویند اما تمــام ماجرا حول این نقاط
مشــترک شکل نگرفته و در کنار این وجوه اشتراک ،از وجوه افتراقی نیز می توان سراغ گرفت
که میان ملت ها ،جوامع و افراد مرز می نهد و منشــاء تقســیم بندی های بعدی می شــود .از
همینرو ،بدیهی می نماید که به جای یک فرهنگ ،فرهنگها داشته و با مجموعه ای متکثر از
باورها مواجه باشیم .باورهایی که هریک بسته به مقتضیات تاریخی و پیرامونی خودنضج یافتهو
متاثر از شرایط جغرافیایی خود رشد یافته اند و با تغییراتی چند تا به امروز به پیش آمده است.
تا اینجا به نظر می آید که مشــکلی نداشته باشیم و با این تحلیل هم نظر باشیم که نمی توان
در جســتجوی یک فرهنگ بود و انتظار آن را داشــت که همه فرهنگ ها رهسپار دیار واحدی
شــوند و به یک قبله اقتدا کنند چرا که داســتان ،داستان تنوع زیست ها و عقاید بوده که خود
را در عمل نشــان می دهد و در تمامی حوزه ها تاثیر خواهد گذاشت .مشکل و بحران از جایی
آغاز می شود که این واقعیتهای بدیهی را نادیده گرفت و سودای دیگری را در سر پروراند و راه
را به سمت و سوی دیگری برد و صورت مسئله را به نحو دیگری نوشت .درگذرگاه تاریخ ،قرن
بیستم به عنوان قرن ایدئولوژی ها و عصر هویتسازی های پر رنگ و دشمن تراشی های بزرگ
شــناخته شده است .این ایدئولوژی ها ،با ترسیم شبکه ی پیچیدهای از خطوط هویت بخش و
غیر ساز و غیر ستیز ،به قالب بندی انسانها پرداختند و از تفاوت های بدیهی طبیعی ،جغرافیایی،
مذهبی ،فرهنگی -عقیدتی و ملی بشر ،دشمنی های غریبی آفریدند .ظهور انواع ناسیونالیسم ها
در عصر مدرن و دیگر مکاتب ایدئولوژیک( نظیر سوسیالیســم ،فاشــیزم) هریک به گونه ای
مــروج ایده ی خانه پروری و حصارکشــی ممتد به دور خود و بی اعتنایــی به پیرامون بودند
و بــا وارونــه دیدن واقعیات خارجی ،ســعی بر آن داشــتند تا عالَم متکث ِر عینــی را در اندازه
چارچوب های ذهنی خاص خود بگنجانند و آن رنگین کمان را بدل به مقوله ای یک رنگ کنند .تکیه
گرفتن میل به خالص ســازی هویت های چندپاره و همسان
بر همین راهبردها  ،موجب قوت
ِ
کردن خودفهمی ها و کردارهای اجتماعی شــد ،به گونه ای که با بی اعتنایی به منطق تاریخ،
گرایی همه جانبه و یکپارچه ســازی هویتهای رنگین و انسجام فرهنگ ،قومیت
داعیه ی بومی
ِ
و تمدن باال گرفت .در پی چنین اندیشــه هایی بــود که همه چیز رنگ خودی-بیگانه به خود
می گرفت و پذیرش کثرت و کنار آمدن با تنوع ،از آن رو که با منافع ایدئولوژیها و اهدافشــان

در تضاد بود ،مورد طعن و تحقیر قرار می گرفت .از سوی دیگر ،سیل تجدد و در آمدن طوفان
مدرنیته نیز ،احســاس بی خانمانی و دلتنگی برای گذشــته ی تاریخی را در برخی زنده کرده
بود و ســودای آغازی تازه و احیای دوران طالیی تمدنها بازار گرمی داشــت .همه ی این موارد،
به نوعی خود محوریِ مفرط و تسلط بر گفتمان مسلط و غیر ستیزی های پیرامونی منجر شد.
به دنبال همین و محصول اینگونه جهان بینی و نگرش به انســان و جهان ،نتیجه ای جز طرد
کردنها و نزاع های آتش افروزانه و خشونت پروری را به همراه نداشت و تمامی این سرگذشت ها
رفتــه رفتــه ،دریچه ی عقول بشــر را متوجه جوانــب دیگری از نحوه ی اعمال اندیشــه ها
و روی آوری بــه مجموعــه ی دیگری از بایدها و راهبردها کــرد .بایدهایی که در وهله ی اول
مبتنی بر بیرون آمدن از تعصب خانه نشــینی فرهنگی-هویتی باشد و با تکیه بر نقاط مشترک
و عام ،عناصر کهنه ،دور انداختنی ،ضد انسانی و دشمن تراشانهرا از «خانه» بپیراید و ساز و کار
مسالمت آمیزتری را برای ادامه ی زندگی بنا کند.
آنچه در آن شــرایط تاریخی و در صحنه ی بین المللی ســالیان پیــش تحت عنوان گفتگوی
تمدنها بدان اشاره رفت ،جز ارج نهادنی فخیم و فراخوانی پر محتوا به فراگیری اخالق تعامل و
ادب مدارا با غیر ،پاسداشت عقالنیت و گشودگی بیشتر باب گفتگو و به دنبال آن دمیدن روح
تازهای در جان صلح ،چیزی نبود .صلحی که به گواه تاریخ پیش از آن و در سایه ی وعده های
دروغین بهشت آفرینی ایدئولوژی اندیشان و خیال خام آنها بر آفرینش و سازماندهی هویتهایی
یکدســت و بی تعارض ،به مخاطره افتاده بود و با فراموش شــدن واقعیات انســانی و اجتماعی
از ســوی پاره ای قدرت ها ،نیاز جدی به طرحی نو احســاس می شــد .اینکه تمدنها به عنوان
پدیده هایی مصنوع بشر ،به دور از پیش داوریهای کینه توزانه و پررنگ کردن مرزهای اختالفاتی ،با
عزمی جدی برای حل معضالت مبتال ب ِه بشــر امروز به دور یکدیگر بنشــینند و هریک به سهم
خود معلوم کنند که چه رای و نظری در باب خواســتگاه همه ی مسائل و مصائب امروزین بشر
دارند و چه راهکارهایی برای خروج از تنگناها و موانع پیش روی انسانها و آینده ی بشریت دارند.
طرحی که جدای از اهمیت و فوریت آن ،چندان پرداختی به آن صورت نگرفت و به فراموشــی
سپرده شد .پر واضح است که بن مایه ی چنین طرحی ،راه را بر تنگ نظری و خانه نشینی های
خصمانه پیشــینخواهد بست چرا که در چنین تبادالتی است که دولت ها و جوامع می توانند
بیشتر تنفس کنند و خویشتن را بیشتر و عمیق تر بشناسند و در صحنه ها و آزمونهای بزرگ،
عرض اندام و معرفی سرافرازانه تری داشته باشند.
حقیقت این اســت که در دنیای امروز ،سالمت و پایداری بسیاری از مقوالت و مفاهیم انسانی،
در گرو رهایی آنها از چنگال جزم اندیشــی و جمود اســت .هندسه ی فراخناک جهان جدید و
مقتضیات آن و نیز نیاز به روشنایی هرچه بیشتر چراغ عقالنیت در حیات کنونی ،اجازه ی تکرار
مجدد تلخی های تاریخ را از ما می ستاند و جواز یکه شنوی و انحصارگویی ها را به ما نمی دهد.

هوالباقي

همكار گرامي جناب آقاي اميرحسين ذاكري
اكنون كه در غم هجران مادر عزيز و گراميتان به سوگ نشسته
و جامه سياه بر تن كردهايد ،از درگاه ايزد منان براي آن مرحومه
علو درجات و براي جنابعالي و ساير بازماندگان صبر و بردباري
مسئلت مينماييم .ما را در اين مصيبت شريك خود بدانيد.
همكاران شما در روزنامه آفتاب يزد

از مسئوالن عربستانی
آبی گرم نمی شود
ادامه از همین صفحه:
بجاســت دیپلمات های کشور در این
زمینه فعال شده و این موضوع را در میان
کشور های مسلمان دیگر جا بیندازند.
حادثه فــرودگاه جده ،ماجراي افتادن
جرثقيل بر سر مردم ،آتش سوزيهاي
متعدد در هتلهاي زائــران و حوادث
جانبي ديگر همگي يك پيام روشن را
براي مسئوالن كشورمان دارد تا تصميمي
عاجل در ایــن باره بگيرند.اکنون نگاه
بایستی به خودمان باشد و همتی نماییم
تا این حوادث دلخراش تکرار نشود.از
مسئوالن عربستانی آبی گرم نمی شود.

هيــچ بنيبشــري
نميتوانــد منكر اين
نكتــه شــود كه در
فاجعه تاســفبار و
اندوهناك «منا» دولت
عربستان سعودي مسئوليت نخست را
دارد و الزم اســت به جاي مغلطه و
ايجاد پروپاگانداي رسانهاي نسبت به
اين حادثه دردناك توضيح و جبران
مافات نمايد .متاسفانه شاهد بوديم
كه پس از فاجعه فوق ،مقامات اين
كشــور آن طور كه بايد و شــايد
نه اطالع رساني نمودند و نه به شكل
شايســتهاي به مجروحــان حادثه
رســيدگي كردند .حتي تصاوير و
فيلمهاي مخابره شده نشان ميدهد
كه سعوديها نسبت به كشتهشدگان
اين حادثه نیزبه درستي عمل ننمودند
و گزارشهاي ارسالي گواهی ميداد
جنازه حجاج براي ساعتهاي متوالي
بر زمين افتاده بود .از همين رو مردم
كشورمان طي روزها و ساعتهاي
گذشته به طرق مختلف تحت فشار
بيسابقهاي بودند .آنان از يكسو شاهد
بودند كه عزيزانشان در عيد بزرگ
و فرخنده قربان بــه خاك و خون
كشيده شــدهاند و از سوي ديگر به
دليل بيكفايتي مقامات تازه به دوران
رسيده آل سعود عمق فاجعه ساعت
به ساعت بيشتر ميشد .چرا که اگر
فرض را بــر اين ميگرفتيم كه يك
اشتباه ســهوي در اين حادثه دخيل
بوده مطمئنا اگر مسئوالن عربستاني
باتجربه و زبده بودند ميتوانستند با
اقدامات الزم تلفات حادثه را كاهش
دهند .اما به هر حال به مانند دفعات
قبل اين حادثه «جنايت مانند» مجددا
ثابت نمود كه جان مردم كشورمان
در عربســتان و در مراسم حج اص ً
ال
و ابداً تضمين نيست و بايستي در اين
خصوص فكري اساسي نمود.
به نظر نگارنده حال كه بيمسئوليتي
مقامات ســعودي محرز گشته است
بجاست مسئوالن كشــورمان وراي
بيانيه ،پيام ،نامه و  ...اقدامي درخور و
ملموس را انجام دهند .فيالمثل نيكو
نيســت تنها اين چند روز را با چنين
فعلهايي گذراند و مدام بر بي كفايتي
مقامات عربســتاني تاكيد نماييم ،اما
پس از گذشت چند روز وقتي آبها
از آسياب افتاد كال ماجرا را فراموش
نموده تا ســال آينده كه باز هم زائران
خانه خدا را بدون ضمانت خاصی به
عربستان بفرستيم .به نظر ميرسد در
اينخصوصميتوانتصميميقاطعانه
اتخاذنمود.اینکهپیشنهادشدهمسئولیت
برگزاری حج به سازمانی بین المللی
مثل سازمان کنفرانس اسالمی سپرده
شود می تواند اهرم فشار مناسبی علیه
مقاماتسعودیباشد.
ادامه در   همین صفحه

