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اميرفيض -حقوقدان
تحرير قبل  ١به باب مسئوليت دروقوع فاجعه مکه اشاره ای نداشت والجرم ميتوانست نقصی شناخته
شود که شيوه تحريرات ارادتمند معموال بر آن متمسک است.
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ازﺑﺎب ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ
درحقوق اسالمی برخالف حقوق مدرن نيازی نيست که مسئول فاجعه با بررسی شناخته شود زيرا حقوق
اسالمی تمام حوادث اعم ازخوب ويابد را نتيجه اراده وخواست خدا ميداند وقرآن اين حکم کلی را درعبارت
>ھيچ برگی ازدرخت نمی افتد مگربه اذن خدا< تصريح کرده است.
ھرچه نصيب است ھمان ميرسد

ورنه ستانی به ستم ميرسد

بنابراين به اعتبارحقوق اسالمی مسئوليت فاجعه مکه با خداست واز آنجا که اسالم عقيده دارد که خداوند
ھمواره برای بندگانش خير ميخواھد نه شر و باز نظربه اينکه قرآن تصريح دارد که ممکن است شما در
عملی شر به بينيد ولی درآن خيرباشد ،لذا حقوق اسالمی اجازه نميدھد که فاجعه مکه عملی محسوب
شود که شر تلقی گردد وچه بسا که در آن خيراست وما تشخيص خيروشررا نميدھيم.
بنابراين ازباب حقوق اسالمی نه تنھا نميتوان فاجعه مزبوررا فاجعه دانست ونه تنھا نميتوان برآن عنوان
عزاداد )که سيد علی داده است( بلکه بايد شاکربود وزيادت آنراھم ازخداوند مستدعی گرديد يعنی
شکرگزاربود وبه مصداق شکر نعمت  ،نعمتت افزون کند عمل کرد.
ﺣﻘﻮق ﻣﺪرن
درحقوق مدرن يعنی حقوقی که براساس حق حاکميت مردم پايدارشده
است تنھا باب مسئوليت گشوده نميشود بلکه علت بروز فاجعه يعنی
سببی که مسبب اين فاجعه است ھم بسيارمھم است .زيرا تالش و
تکليف جامعه درجلوگيری ازبروز حوادث است درحاليکه درحقوق
اسالمی رابطه سببيت درعبارت >خواست خدا وتقديربوده است<
مفقود وراه تحقيق مسدود گرديده است.
درباب انگيزه فاجعه مکه اين مھم روبروی تحقيق عقال ايستاده است
که چراھرساله کثيری ازانسانھا درمراسم حج کشته ميشوند ،استقبال
مردم ازچنين مرگی برای چيست؟ مگر ممکن است در يک حرکت گله
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ای حــيوانات اين تعداد حيوان زير دست وپای حيوانات ديگرگشته شوند که درمراسم حـج کشته شده اند؟
چرا مردم ھرساله مبالغ بسيارزيادی که بايد صرف عمران و آبادی کشور و معيشت و کار خودشان بشود
به کشورعرب ديگری سرازيرميکنند که چه بشود ،که بروند وسنگی را زيارت کنند اين دقيقا شرک وبت
پرستی است .دراخبارآمده است که لمس دست با حجراالسود به معنای بيعت باخداست .مسلمانان روزانه
ده ھابار باگفتن عبارت الاله اال ﷲ با خدا بيعت اسالمی ،ميکنند کافی نيست؟

))اگر در گذر  ١۴٠٠سال ،ھر مسلمانی که ميل رفتن به مکه دارد ھزينه ھای آن و از جمله کشتن و
قتل عام حيوانات از شتر ،گاو ،گوساله ،وگوسپند را خرج کاشتن يک درخت يايک نھال کوچک کرده بود
نيازی به رفتن به بھشت نبود امروز دنيا بھشت بود.
ح-ک((

