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رئیس سازمان بهزیستی کشور می گوید به زودی سامانه فرزندخواندگی شروع به کار می کند. وحید قبادی دانا دراین باره گفت: »انتظار 
برای اعالم رونمایی سامانه فرزندخواندگی خیلی طول نخواهد کشــید و راه اندازی این سامانه خبر خوشی در تسریع و تسهیل گرفتن 
فرزندخوانده در سراسر کشور است.«  او ادامه داد: »این سازمان بیشتر بر مراکز ماده ۱۵ و معتادان خودمعرف تمرکز خواهد کرد.  تمرکز 
سازمان بهزیستی بر معتادان ماده ۱۵ به این معنا نیست که معتادان ماده 16 یا متجاهر از دستور کار سازمان بهزیستی خارج خواهند شد. ما 
همچنان مسئول جلسات کمیسیون ماده ۱۶ هستیم و مجری برنامه های مربوطه سازمان بهزیستی است. سازمان بهزیستی، هم مسئول 

کمیسیون ماده ۱۶ و هم مسئول کمیسیون پیشگیری و فرهنگی ستاد است.« 

راه اندازی سامانه ملی 
 فرزندخواندگی 
در آینده نزدیک
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بسـتن کمربنـد می تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 ۷۵ تـا   ۲۵ عقـب،  صندلـی 

کاهـش دهد. درصـد 

شهروند| زائران خانه خدا می گویند مکه و مدینه تغییرات 
زیادی کرده. زائرانی که ســال ها پیش سفری به مکه و مدینه 
داشته اند و وضع قبلی این دو شهر را دیده اند، دو ماجرای متفاوت 
را روایت می کنند. آنها می گویند مکه و مدینه دو روستا بودند 
با کمترین امکانات. خیلی از زائــران در خیابان ها رفع حاجت 
می کردند چون سرویس بهداشتی خیلی کم بود، حتی آب در 
دسترس نبود. زائران قدیمی می گویند در شهرهای مکه و مدینه 
زباله ها تا چند روز در کوچه ها انباشــته می شد و هیچ رفتگری 
در کوچه و خیابان دیده نمی شــد. آن سال ها خیلی ها به دلیل 
گرمازدگی جانشــان را از دست می دادند. اقامتگاه ها، کمترین 
امکانات را داشــتند. از کولر و وســایل رفاهی خبری نبود. اگر 
کسی بیمار می شد، روزها در بستر بیماری می ماند بدون این که 
درمان شــود. مردم در گرما، زیر هرم آفتاب در بدترین شرایط 
مناسک حج را انجام می دادند. برای آنها که ناتوان بودند، طواف 
کردن مصیبتی بود. آنها را روی تخته قرار می دادند و مثل حاال 
از ویلچر برقی و یک مسیر اختصاصی خبری نبود. گرمازدگی 
بیداد می کرد و تونل ســرما، خیلی دورتر از تصورات زائران بود. 
موضوع اما تنها به تغییراتی که در شرایط بهداشتی و رفاهی مکه 
و مدینه اتفاق افتاده، محدود نمی شــود. بسیاری از مکان های 
زیارتی در طول ســال های گذشته، دستخوش تغییرات شده. 
برخــی از اماکن تخریب، تعدادی مســدود و تعــدادی هم از 
برنامه های کاروان حذف شده است. وسیع ترین تغییر مربوط 
می شود به توسعه حرم مسجدالنبی که برای ساخت آن بسیاری 
از خانه ها و کوچه های زیارتی تخریب شد. مثل محله و کوچه 
بنی هاشم که یادگار دوران صدر اسالم بود و قبر پدر پیامبر، خانه 
امام صادق)ع( و امام ســجاد)ع( در آن قرار داشــت. یکی دیگر 
از مکان ها باغ خرمای عوالی در شــرق مدینه بود که  در ســال 
59، درخت های آن از بیخ بریده شــد و حاال از آن باغ تنها یک 
خیابان مانده است. قبرستان بقیع هم در این سال ها بیشترین 
تغییر را به خود دید؛ در گذشته قبرستان بقیع برای بازدید آزاد 
بود و حاال اطرافش دیوارهای بلندی کشیده شده و تنها مردان 
می توانند از باالی پله ها داخل آن را که زمینی خاکی و بدون نام 
و نشان است، زیارت کنند. مســجدالحرام هم تغییرات زیادی 
کرده و ساختمان آن سه طبقه شــده تا زائران بیشتری به دور 
کعبه طواف کنند، اطراف حرم هم قبل از توسعه، پر بود از بازار 
و مغازه و هتل، ماشین ها تا کنار صفا و مروه می آمدند و صدای 
بوق ماشین ها در مسجد الحرام هم شنیده می شد. زائران قدیمی 
مکه می گویند حاال شرایط تغییر کرده و از این بازارها و ماشین ها 
خبری نیست. آنها می گویند با این که بازدید از مکان های زیارتی 
به دلیل تخریب و دیوارکشی از برنامه های کاروان ها حذف شده، 
اما مکه و مدینه هنوز مکان های دیدنی زیادی دارند. مثل موزه 
مکه و کارخانه پرده بافی که چند سالی است مکانی برای تردد 

زائران شده. از آن سو، خیلی ها هم می توانند در کنار زیارت های 
معمول، به مکان هایی مثل طائف که منطقه خوش آب و هوایی 
است یا بندر جده و دریای سرخ بروند. زائران قدیمی خانه خدا، 
روند تغییراتی که در مکه و مدینه در سال های گذشته رخ داده را 

برای »شهروند« روایت می کنند. 
آبزمزمبالولهکشی،درصحنمسجدالحرام

حجت االســالم علی رجبی، روحانی ای اســت که بیش از 
30 ســال همراه با کاروان ها به حج تمتع و عمره اعزام  شده. او 

که حاال 61 سال دارد، نزدیک به 
53 بار به حج رفته که 24 بار آن 
تمتع بوده. نخستین خاطره حج 
رفتنش مربوط می شود به سال 
61، وقتی 24 ساله بود و سفر حج 
را به عنوان جایزه برگزیده شدنش 
در یکی از مسابقه های فرهنگی 
گرفت. او می گوید تا قبل از سال 
66، یعنی همان سالی که کشتار 

حجاج ایرانی اتفاق افتاد، راهپیمایی های مکه، به 160 هزار نفر 
هم می رسید. مکه دست ایرانیان بود، اما بعد از سال 66 با اتفاقی 
که افتاد و چند سال توقف اعزام حجاج ایرانی، عربستان قانونی 
گذاشت که براساس آن، از هر هزار نفر جمعیت یک نفر می تواند 
زائر حج تمتع شود، یعنی االن سهم ایران 80 هزار نفر است. تا 
قبل از انقالب، جمعیت خیلی کمی از ایرانیان به مکه می رفتند 
که تعدادشان به حدود 5 هزار نفر می رسید. بعد از انقالب بود که 
تعداد زائران مکه باال رفت. رجبی از سال 61 تا 96، مرتب به مکه 
سفر کرده و حرف های زیادی درباره تغییرات رخ داده در طول  
سال های گذشته در مکه و مدینه دارد: »آن زمان از آب زمزم به 
این صورت که حاال وجود دارد، خبری نبود. یک کاسه برنجی 
بود که داخلش آب می ریختند و می گفتند آب زمزم است. آبی 
تلخ و شور که بابتش یک ریال می گرفتند. آن زمان آب سردکن 

کجا بود؟«
گرمازدگی،جانزائرانرامیگرفت 

رجبی می گوید آن سالی که برای نخستین بار به مکه رفته 
بود از 41روز ســفر، 11 روزش را بیمار بوده. گرمازده شده بود و 
تب و لرز شدید داشت. اما حاال در مناطق مختلف، بیمارستان 
و درمانگاه و داروخانه وجود دارد، هم از سوی عربستان و هم از 
سوی ایران. امکانات درمانی باال رفته و ایران هم بیمارستان 200 
تختخوابی تأســیس کرده و باالترین عمل ها را انجام می دهد. 
به طوری که بیماران از کشورهای دیگر، برای انجام جراحی در 
بیمارستان های ایران، به مکه می آیند و به اندازه یک حج تمتع 
هزینه می کنند. در گذشــته همه امکانات بشدت ضعیف بود:  
»قبال در منا که راه می رفتید، چیزی که بیشتر از همه می دیدید، 

جنازه های حمل شده بود، این افراد به دلیل  گرمازدگی و اسهال 
و استفراغ جانشان را از دست می دادند.« 

خیلیازمکانهایزیارتیتخریبشد
ماجرا اما تنها به این وضع ختم نمی شود، کعبه در سال های 
دور، شرایط دیگری داشــت. این میزان ساخت وســاز در آن 
انجام نشده بود. برج های دوقلوی 170 طبقه ای نبود تا از ابهت 
کعبه کم کند، آن زمان کعبه خیلی بزرگتر از حاال دیده می شد. 
رجبی  می گوید مدینه هم در طول سال های گذشته تغییرات 
زیادی کرده: »در گذشــته یک 
قدم پایتان از بــاب جبرییل باز 
نشده بود، یک مغازه می دیدید. 
باب جبرییل، کوچه باریکی بود 
که بعدها تخریــب و به صحن 
مسجدالنبی اضافه شد. هر سالی 
که ما به مکه و مدینه می رفتیم، 
می دیدیم بخشی از مکان های 
زیارتی خراب شــده اســت.«  
قبرستان بیت االحزان، مسجد ردالشمس یا قبرمادر امام رضا)ع( 
در محله شیعه نشــین مدینه، مکان هایی اند که به گفته این 
روحانی در طول سال های گذشته یا تخریب شدند یا دورشان 
دیواری کشیده شــد و دیگر به زائران اجازه ندادند از آنها بازدید 
کنند. رجبی می گوید در گذشته مکه و مدینه دو روستا بودند که 
حاال تبدیل به دو شهر مهم با ساخت و سازهای فراوان شده اند: 
»آن موقع هتلی نبود، زائران را در خانه ها جا می دادند، هتل  ها 

برای شاهزاده ها ساخته می شد نه مردم عادی.« 
پسازکشتارحجاج،مکهومدینهتغییراتزیادیکرد

رجبی از ســال 66 و کشــتار خاطرات بدی دارد. آن سال او 
مدیرکاروان بود و زائر داشــت: »ما مثل هر ســال راهپیمایی 
برائت از مشــترکین را در مکه انجام دادیم. قصد داشتیم برای 
اقامه نماز مغرب به سمت مسجدالحرام حرکت کنیم که روی 
پل قبرستان ابوطالب دیدیم جنازه ها روی دست است و از یک 
گروه به گروه دیگر دست به دست می شوند، روی زمین خون 

جاری بود. جمعیت شروع به فرار کرده بودند، گاز خفه کن در هوا 
پیچیده بود، اوضاع بدی بود. ما هم به سمت نزدیک ترین کوه 
فرار کردیم. خیلی ها پابرهنه بودند و از پایشان خون می چکید. 
زنان شرایط بدتری داشتند. تازه شب فهمیدیم که چه اتفاقی 
افتاده و باالی 400 نفر شــهید شــده اند.«آنها کوه را دور زده 
بودند و پناه بردند به ساختمان هتل بزرگ مشهدی که آن سال 
دست افغان ها بود:  بعد از سال 66، ایران برای چند سال زائر به 
مکه اعزام نکرد تا  سال 70. رجبی می گوید  سال 70 که دوباره 
زائران اعزام شدند، مدینه و مکه تغییرات زیادی کرده بود. مدینه 
کامال با سال های قبل فرق کرده بود:  »کوچه بنی هاشم را کامال 
تخریب کرده بودند. کوچه بنی هاشم، کوچه باریکی بود که از 
جلوی باب جبرییل کشیده می شد تا می رسید به بقیع. در این 
کوچه خانه ائمه مثل ابوالفضل العباس، امام صادق)ع( و ... وجود 
داشت که همه را خراب کردند و به صحن مسجدالنبی اضافه 

کردند.«
بعدازحادثهمنا،رفتارسعودیهابازائرانایرانیبهترشد

او  سال 95 شــاهد حادثه منا نبود، اما  سال 96 که به حج 
رفت به قول خودش، برای شــهادت رفته بود: »وضع برخورد 
سعودی ها با حجاج در ســال 96 خیلی متفاوت شده بود، به 
طوری که یکی از ماموران ارشدشــان با آب پاش به زائران آب 
می پاشــید تا خنک شــوند. قبال در فرودگاه باالی 4 ساعت 
مــا را معطل می کردند، امــا حاال 10 دقیقــه ای کار را تمام 
می کنند.« رجبی می گوید  ســال 96 برخوردی که با زائران 
داشتند، بی ســابقه بود. در تصور زائران حج، چه آنها که برای 
تمتع رفته اند و چه آنها که برای عمره، تنها مســجدالحرام و 
یکی دو مکان دیگر زیارتی وجود دارد، اما رجبی که ســال ها 
روحانی کاروان  بوده و زائران زیــادی را به مکان های زیارتی 
برده، می گوید شاید در ســال های قبل این طور بود، اما حاال 
برخی مکان ها مثل موزه مکه یــا کارخانه پرده بافی که پرده 
کعبه آن جا دوخته می شــود، هم به بازدیدهای زائران اضافه 
شده . به جز این دو مکان، منطقه طائف هم یکی از مکان های 

دیدنی در مکه است. 

قبالمکانهایزیارتیدرمکهومدینه
بیشترازاالنبود

 به گفته رجبی، قدم به قدم مکه، جای دیدنی دارد، هر چند که 
در گذشته مکان های زیارتی بیشتر از حاال بود و در برنامه کاروان ها 
قرار داشت اما با تخریب این مکان ها به ویژه در مدینه، بازدیدها 
کمتر شــده و برخی از مناطق را خود زائــران می توانند به طور 
مستقل بروند  »بزرگترین تغییر حج از  ســال 70 رخ داد. قبل از 
آن کاروان ها خودشان اثاث داشتند، از تختخواب گرفته تا فریزر و 
یخچال و صندلی و ... اما از  سال 70 به بعد، تمام اثاث ها را همان جا 
فروختیم، از  ســال 71 به بعد، تمام خانه ها و هتل ها را با اثاث ها 
می گرفتند. جابه جایی اثاث ها خیلی هزینه بر بــود و کاروان ها 
ناچار بودند تریلی اجاره و اثاث ها را جابه جا کنند. تصور کنید 180 
 زائر ظرف و رختخواب و ... می خواســت، اما االن در مدینه و مکه

 آشپزخانه داریم.«

     روایت زائران قدیمی و جدید خانه خدا از چند دهه تحول در گفت وگو با »شهروند«

مکه و مدینه پوست می اندازند

 داستان مردی که برای نخستین بار
 به حج رفت
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علی جعفری و همســرش، 40 ســال پیش عازم خانه خدا شدند. آن موقع بلیت 
هواپیما برایشان گران درمی آمد. پول یک بلیت را داشتند و همین هم شد تا از طریق 
یکی از دوستانشان در عراق، از راه زمینی عازم مکه شوند. هنوز جنگ نشده بود، پاییز 
 سال 58: »وقتی به فامیل گفتیم می خواهیم برویم، یکی یکی گفتند ما هم می آییم 
و شدیم 6 نفر، چند آدم ســالمند هم با ما بودند، عمویم باالی 60 سال داشت و مادر 
همسرم نزدیک 70 سال. خالصه یک روز سوار اتوبوس شدیم و رفتیم و وقتی به عراق 
رسیدیم، با کاروانی همراه شدیم. دو اتوبوس بودند، نزدیک به 80 نفر.« اول آنها را به 
بصره بردند، اما رئیس کاروان، هماهنگی ها را انجام نداده بود و سه روز طول کشید تا 
دوباره راهی شوند؛ آنها دو شب را در پارک خوابیدند: »بعد از سه روز دوباره به سمت 
عربســتان حرکت کردیم، بعد از بصره به کویت و در آخر به عربستان رسیدیم. مکه 
مقصدمان بود، ما مدینه دومی بودیم، به همین دلیل هم مستقیم به مکه رفتیم و در 
طائف، احرام را به تنمان کردیم.« آنها نزدیک به یک هفته در راه بودند. آقای جعفری 
که 35 سال پس از نخستین حج، یک بار هم برای عمره به مکه رفته و تغییرات 35ساله 
آن جا را دیده بود، می گوید: »امکانات بهداشــتی طائف بسیار ساده بود، دوش و آب 
و ... داشتند، اما به نسبت تغییراتی که 35 سال بعدش رفتیم و دیدیم، خیلی تفاوت 
کرده بود. آن زمان کســی حرفی از شــیوع بیماری در مکه نمی زد، آموزش خاصی 
هم به زائران داده نمی شــد، هر کس می خواست خودش مطالعه می کرد و مناسک 
را یاد می گرفت.« جعفری جزو زائرانی اســت که تظاهرات »برائت از مشــرکین« 
ایرانیان در مکه را دیده و بعدها در خبرها شنیده که یکی از همین تظاهرات منجر به 

شهادت تعداد زیادی از ایرانیان شد؛ همان  سال 66 که نیروهای آل سعود به ایرانیان 
راهپیمایی کننده حمله کردند و کشــتار خونین حجاج را رقم زدنــد: »آن زمان در 
اقامتگاه ها آب انبار داشتند و هر وقت آب تمام می شد، آب انبار را پر می کردند، یعنی 
این طور نبود که همیشه آب در دسترس باشد. رفاه به اندازه ای که حاال هست نبود، 

بهداشت به خوبی رعایت نمی شد.«
مامورانسعودیباباتومزائرانرامیزدند

 جعفری یادش می آید که ماموران ســعودی در مکه، بعد از هر تذکری به زائران و 
سرپیچی از دستورات از ســوی زائران، با باتوم آنها را می زدند؛ مثال می گویند دست 
به ضریح نزنید و زائران می زدند و کتک می خوردند: »با دوربینم در مکه عکس های 
خانوادگی می گرفتم که ماموران به سراغم آمدند. اولین فیلم دوربین را می خواستند 
و بعد دوربینم را بردند. یکی از ماموران به من گفت اگر بیشتر مقاومت کنی، خودت 
را هم می برند. می خواهم بگویم اوضاع خیلی بد بود و رفتار آنها با شیعیان بدتر.« آنها 
خاطرشان است وقتی به مدینه رفتند، می توانستند به ضریح پیامبر)ص( دست بزنند 
یا از قبرستان بقیع بازدید کنند. آن زمان محدودیتی برای کسی وجود نداشت و مردم 
مخصوصا شیعیان، وارد قبرستان می شــدند و باالی سر قبرهای بی نشان، عزاداری 

می کردند، اما 35 سال بعد که دوباره راهی مدینه شدند، شرایط را کامال متفاوت دیدند؛ 
نزدیک شدن به ضریح پیامبر)ص( کامال ممنوع شده بود و دور تا دور قبرستان بقیع 
دیواری کشیده شــده بود که تنها مردان می توانستند از باالی دریچه ای، داخلش را 
ببینند.. همسر آقای جعفری هم که 40 ســال پیش به حج رفته بود، این حرف ها را 
تأیید می کند و می گوید آن زمان در مکه، تنها بازارهای شب فعال بود. از مرکز خرید و 
مغازه های رنگارنگ خبری نبود، اما 35 سال بعد که برای حج عمره رفتند، مکه را جور 
دیگری دیدند. شب های مکه حاال شبیه یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است؛ 
پر از مرکزهای خرید و مغازه ها و فروشگاه هایی که کاالهای جدیدترین برندهای دنیا 

را می فروشند. 
اقامتگاهها،خانههایبدونکمترینامکاناتبود

اقامتگاه 40 ســال پیش آقا و خانم جعفری در مکه، اتاقی در یک ســاختمان 
چهار طبقه بود. 6 نفر در یک اتاق می خوابیدند، نه رختخوابی داشــت، نه پتو و نه 
هیچ امکانات رفاهی دیگری. زائران هر چه می خواســتند باید از خانه با خودشان 
می آوردند. دستشویی و حمام برای کل ساختمان مشترک بود. زائران خودشان 
پخت و پز می کردند و از اقامتگاه تا مسجدالحرام، راه طوالنی بود: »کاروان ها خیلی 

بی برنامه بودند. یک روز ماشینی که زنان در آن بودند و قرار بود بروند مزدلفه )محلی 
بین عرفات و منا( و سنگ جمع کنند، گم شد. ما مردان هیچ خبری از آنها نداشتیم. 
آنها شــب گم شدند و تا روز بعد از آنها خبری نشــد. من نگران مناسک حج شان 
بودم. آنها باید سنگ زدن به شیطان را انجام می دادند و تا قبل از غروب آفتاب وقت 
داشتند. من مجبور شدم برای 6 نفر سنگ جمع کنم، چون نگرانشان بودم. عمویم 
هم مرد سن داری بود و خودش نمی توانست سنگ جمع کند. یک کیسه بزرگ 
برداشتم و تمام سنگ ها را ریختم. داشــت گریه ام می گرفت که آنها حج شان را 
از دست دادند. روز بعد چند ســاعت قبل از غروب آفتاب، ماشین زنان پیدا شد و 
من سراسیمه آنها را برای انجام مناســک بردم.« آقای جعفری اینها را می گوید و 
همسرش که جزو گمشدگان بود، می گوید: »نمی دانیم ما را کجا بردند. ماشین را 
در یک منطقه بیابانی متوقف کردند و شــب در ماشین ماندیم.« این تنها خاطره 
آنها از مکه نبود؛ عموی شان هم از صبح تا شب گم شده بود و تمام خانواده دنبالش 
بودند: »خیلی اتفاقی عمویم را پیدا کردیم، یکهو دیدیم جلویمان ظاهر شد.«  آن 
سالی که خانواده جعفری به مکه رفتند، در مسجدالحرام، ساخت وسازهایی مثل 
حاال صورت نگرفته بود. کعبه ابهت خودش را داشت، یک زمین بزرگ بود که کعبه 
در وسطش قرار داشت: »آن سال ها، اگر کسی توانایی راه رفتن و طواف نداشت، او 
را روی تخته ای می گذاشتند و دور کعبه می چرخاندند، حاال باید از طبقه دوم که 
پل است، حرکت کنند. االن هم ظاهرا ویلچرهای برقی در اختیار زائران کم توان 

قرار داده اند.« 

کاروان ها مثل حاال نظم و هماهنگی نداشتند
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