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در نامه جمعی از مدافعان سالمت به مراجع تقلید عنوان شد خبـر

اسـتمداد
شهادت می دهیم که برگزاری هرگونه مجالس عمومی عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین)ع(، 

راه اندازی دسته های عزاداری و توزیع غذای نذری، قطعاً و یقیناً باعث افزایش شمار مبتالیان و مرگ هم میهنان خواهد شد

جمعی از مدافعان سالمت سراسر کشور که در صف اول، مشغول 
مبارزه با ویروس کرونا هستند با نگارش نامه ای خطاب به مراجع 
عظام شیعه از آنها برای مداخله در عدم تجمع و به خطر افتادن 

جان عزاداران طلب استمداد کردند.
به گزارش سپید، متن این استمداد به شرح زیر است: 

باسمه تعالی
اَِنّ الُْحسین مِصباُح الُْهدی َو َسفینَة الْنِّجاة

مبلغان  تقلید، فضالی گران قدر حوزه های علمیه،  مراجع معزز 
مذهبی و مداحان سراسر کشور

ابتدا بر خود الزم می دانیم از فرمایشات صریح رهبر معظم انقالب در 
خطابه تصویری عید قربان صمیمانه قدردانی کنیم. ایشان فرمودند: 
»در عزاداری ها معیار آن چیزی است که کارشناسان بهداشت به ما 

می گویند. بنده خودم شخصاً هرچه را که آن ها الزم بدانند مراعات 
خواهم کرد. توصیه من به هیئات، منبری ها و مداح ها و دیگران 
این است که هر کاری می کنید ببینید ستاد ملی کرونا چه می گوید. 
اگر ضابطه ای تایید کردند همه ما موظفیم آن را رعایت کنیم. اگر 
وضعیتی که داریم را شل بگیریم، فاجعه ی بزرگی رخ خواهد داد.«
بهداشت و درمان کشور که در بحران  به رغم جان فشانی کادر 
شیوع کرونا، تاکنون قریب به ۲۰۰ شهید در راه خدمت به سالمت 
هموطنانمان تقدیم کرده اند، متأسفانه در موج جدیدی از ابتال، شمار 
قربانیان کرونا در کشور از موج اولیه فراتر رفته است. باوجود همه  
تالش های انجام شده و تأکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی، 
برگزاری مجالس و اجتماعات در بسیاری موارد باعث افزایش 

تعداد مبتالیان و افزایش فوت هم میهنان گردیده است.

امضاکنندگان این نامه، به نمایندگی از جامعه  پزشکان و پرستاران 
ایران، در پیشگاه خداوند متعال و ملت شریف ایران شهادت می دهند 
که برگزاری هرگونه اجتماعات ازجمله مجالس عمومی عزاداری 
علیه السالم،  الحسین  اباعبدا...  شهیدان حضرت  ساالر  و  سرور 
راه اندازی دسته های عزاداری و توزیع غذای نذری قطعاً و یقینًا 
باعث افزایش شمار مبتالیان و مرگ هم میهنان خواهد شد. هیچ 
نهاد ناظری توانایی ضمانت رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
میلیون ها عزادار سیدالشهدا در مراسم سوگواری محرم را ندارد. 
در صورت ارائه مجوز، ضمانت متراکم و مسقف نبودن صدها 
هزار مجلس عزاداری در سراسر کشور غیرممکن است و در این 
شرایط حتی با استفاده از ماسک و رعایت فاصله بین عزاداران، 
امکان جدی سرایت بیماری وجود دارد. گسترش بیماری به هر 
نحو، تضییع حق الناس است و ضمناً اخبار ابتال و مرگ عزاداران 
حسینی در این اجتماعات موجب وهن شیعه و انتقاد هموطنان 

و ناظران خواهد بود.
لذا به تأسی از آیات شریف قرآن »َمْن أَْحیاها َفکَأنَّما اَحیا النَّاَس 
جمیعاً« )هرکس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که 
إِلَی  بَِأیِدیکْم  تُْلُقوا  »َواَل  است(،  کرده  زنده  را  مردم  گویی همه 
التَّْهُلکِة« )خود را با دست خودتان به هالکت نیفکنید( و حدیث 
شریف »ال ضرر وال ضرار فی االسالم« )ضرر رساندن به خود و 
تقلید، علما و  از مراجع معزز  نیست(،  دیگران در اسالم جایز 
روحانیان، مداحان و مبلغان مذهبی سراسر کشور درخواست می کنیم 
با بهره گیری از ظرفیت های فقه پویای جعفری، عموم عزاداران 
حسینی را از برگزاری مجالس حضوری پرهیز دهند و با تأکید 
بر شیوه های نوین عزاداری ازجمله تبدیل کردن هر خانه به یک 
حسینیه، بهره گیری حداکثری از رسانه ها و فضای مجازی و توزیع 
بسته های مواد غذایی بین نیازمندان به صورت کمک مؤمنانه، از 
مرگ صدها عزادار حسینی پیشگیری فرمایند. با توکل به خداوند 
بزرگ امیدواریم این مرحله سخت را پشت سر گذاریم و مراسم 

محرم و صفر در سال های آینده هرچه باشکوه تر برگزار شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه وعده مسئوالن 
در خصوص واردات واکسن مردم را نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشتی سست می کند، گفت: »توجه به ظرفیت  های داخلی برای 
تولید واکسن باید محور اصلی فعالیت های وزارت بهداشت باشد.« 
به گزارش سپید، محمدعلی محسنی بندپی در گفت و گو با خانه 
ملت با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای تولید داخلی واکسن 
کرونا، گفت: »تجربیات چند ساله در خصوص تحریم  ها نشان 
داده که اغلب شرکت های دارویی دنیا تحت تاثیر آمریکا، ایران را 
تحریم کردند به نحوی که حتی داروی بیماران خاص و سرطانی 
به دلیل وجود تحریم  ها و محدودیت های بانکی وارد کشور نشد.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر اینکه توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی نه تنها باید مورد 
توجه وزارت بهداشت باشد بلکه باید در همه دستگاه های اجرایی 
و متولی کشور در اولویت قرار بگیرد، افزود: »نباید مردم را امیدوار 
کرده و بدون ارزیابی شرایط کشور، وارد عرصه های مختلف شویم. 
بر همین اساس هم معتقدم وعده مسئوالن در خصوص واردات 

واکسن ممکن است مردم را در خصوص رعایت پروتکل های 
بهداشتی و موارد پیشگیری سست کند.«

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کالردشت در مجلس یازدهم تصریح 
کرد: »با توجه به تجربیات 4۰ سال گذشته، اطمینان دارم دولت 
آمریکا امکان وصول واکسن را فراهم نکند. بنابراین پیشنهادمان به 
وزارت بهداشت این است که به جای دل بستن به واکسن خارجی، 
به  بخش پیشگیری توجه کرده و تالش کند قبل از تولید و ایجاد 
بیماری با آن برخورد کند. این بیماری کاماًل نا شناخته بوده و اثر 
بخشی هیچ یک از داروی های گران قیمت در بازار های سیاه تایید 
نشده است. بنده افرادی می شناسم که علی رغم تهیه و مصرف 

داروهای گران قیمت 8۰میلیونی پس از چند روز فوت کردند.«
محسنی بندپی با تاکید بر اینکه دل بستن به واکسن های خارجی کرونا 
در شرایط فعلی کشور کار پسندیده ای نیست یادآور شد: »ممکن 
است این واکسن ها به زودی ساخته شوند اما یقیناً دسترسی ما به 
آنها سخت خواهد بود. از این رو توجه به ظرفیت های داخلی باید 
محور اصلی فعالیت های وزارت بهداشت باشد. از طرفی داروهای 

قاچاق توان و طاقت را بر ما سخت کرده چه برسد به اینکه در این 
بازار آشفته، فروش واکسن های کاذبی که جان مردم را به خطر 

می اندازند هم در بازار های سیاه شاهد باشیم.«
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه ما نمی توانیم مردم را از فعالیت های  اقتصادی و مذهبی محروم 
کنیم، خاطرنشان کرد: »پیشگیری از کرونا محقق نمی شود مگر با 
صالح رفتار و تغییر نگرش مردم نسبت به بیماری که آن هم بدون 

آگاهی بخشی و افزایش اطالعات میسر نمی شود.«

محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 
وعدهوارداتواکسنکرونامردمرانسبتبهاجرایپروتکلهایبهداشتیسستمیکند


