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مخالفت وزارت بهداشت با برگزاری مراسم عزاداری در محیطهای بسته و پرجمعیت
هنــوز  3هفتــه تــا آغــاز مــاه محــرم باقیمانــده اســت؛
بــا ایــن حــال شــیوع بیمــاری کرونــا و «جمعدوســتی»
ایــن ویــروس در کنــار مــوج ســهمگین ایــن بیمــاری
در  3-2هفتــه اخیــر ،ســؤالهایی دربــاره نحــوه
برگــزاری مراســم ایــن مــاه بــه وجــود آورده اســت.
رئیــس جمهــوری بهتازگــی اعــام کــرد ایــن مراســم
حتــی در اســتانهایی کــه وضعیــت قرمــز دارنــد نیــز
برگــزار میشــود .امــروز کمیتــه اطالعرســانی ســتاد
ملــی مدیریــت و مقابلــه بــا کرونــا پروتکلــی بــرای
نحــوه برگــزاری ایــن مراســم منتشــر کــرد کــه حــاوی
دســتورالعمل برگــزاری مراســم در فضــای مســاجد،
حســینیهها و تکایــا بــود؛ بــا ایــن حال علیرضا رئیســی
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت تأکید کــرد وزارت

بهداشــت بــا برگــزاری مراســم در فضــای بســته و پــر
جمعیــت برخــورد خواهــد کــرد .معــاون بهداشــت
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه «برگــزاری مراســم
پرجمعیــت در محــرم ممنــوع اســت» گفــت :در
مــورد ایــام عرفــه ،عیــد قربــان و محــرم اگــر مراســمی
هــم برگــزار شــود اصــاً مثــل قبــل نخواهــد بــود و باید
م را بهصــورت آنالیــن یــا
یــاد بگیریــم بعضــی مراسـ 
از خانــه شــرکت کنیــم کــه صــدا و ســیما در ایــن زمینه
مطابــق هــر ســال خیلــی میتوانــد کمــک کنــد.وی
ادامــه داد :بــا شــکوه برگــزار کــردن مراســم فقــط
بــه حضــور جمعیــت زیــاد در حســینیهها و مراســم
نیســت و هــر خانــه در ایــن ایــام میتوانــد بــرای خــود
یــک حســینیه شــود ،مراســم پرجمعیــت در محــرم
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بــا نظــر قاطــع ممنــوع اســت و مــا با محیط ســر بســته
و پرجمعیــت مخالفــت جــدی میکنیــم ،حتــی در
فضــای بــاز هــم گفتیــم مراســم بــدون حضــور مــردم
باشــد .رئیســی گفــت :در بحــث نــذورات هــم گفتیــم
روی نــذورات خشــک تبلیــغ کننــد و از توزیــع شــربت
و مــواد غذایــی خــودداری شــود.
از ســوی دیگــر ،امــروز تولیــت آســتان قــدس
م عــزاداری محــرم بــا
رضــوی اعــام کــرد :مراســ 
رعایــت دقیــق و کامــل پروتکلهــای بهداشــتی در
صحنهــای حــرم مطهــر رضــوی برگــزار میشــود.به
گــزارش آســتان نیــوز ،حجتاالســا م احمــد مــروی
بــا بیــان اینکــه شــور حســینی قرنهاســت کــه تعطیل
نشــده امــا بــا فــراز و نشــیبهایی روبـهرو بــوده اســت،

توزیع نذورات بهصورت بسته
بندی ،بیرون بر و در ظروف یک
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اظهــار کــرد :حتــی در دورانــی کــه رژیــم رضاخــان بــا
فشــار بــر مــردم ،مانــع از برگــزاری مجالــس و مراســم
عــزاداری محــرم میشــد ،بازهــم مــردم مجالــس
عــزای سیدالشــهدا(ع) را برپــا میکردنــد؛ اکنــون
نیــز نبایــد عزاداریهــا تعطیــل شــود منتهــا بایــد بــا
توجــه بــه اقتضــاء و شــرایط روز ضمــن رعایــت کامــل
و دقیــق دســتورالعملهای بهداشــتی اقامــه شــود.
آیــتاهلل ناصــر مــکارم شــیرازی از مراجــع تقلیــد
نیــز بــا تأکیــد بــر اینکــه عــزاداری مــاه محــرم بایــد بــا
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی برگــزار شــود گفــت:
شــکی نیســت کــه مــا اصولــی داریــم کــه بههیچوجــه
نمیتوانیــم آنهــا را رهــا کنیــم؛ از جملــه آن مســأله
عــزاداری محــرم و صفــر اســت.
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