
وزیر بهداشت در دومین جلسه ستاد ملی پیگیری های ویژه محرم:

 یاسر مختاری
دومین جلسه ستاد ملی پیگیری های ویژه محرم 
صبح روز سه شنبه 21 مردادماه با حضور وزیر 
رئیس  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
عالی  شورای  دبیر  اسالمی،  تبلیغات  سازمان 
مصطفی  حجت االسالم  فرهنگی،  انقالب 
رستمی، نمایندگی ولی فقیه و رئیس نهاد رهبری 
در دانشگاه ها، حجت االسالم محمدجواد حاج 
علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه 
جمعه در مجموعه فرهنگی شهدای سرچشمه 

برگزار شد.
در  نمکی  سعید  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
ابتدای این نشست با بیان اینکه طی شش ماه 
گذشته که کرونا شیوع پیدا کرده است همکاران 
من شب ها و روز های بسیار سختی را پشت 
شاهد  که  »زمانی  کرد:  اظهار  گذاشته اند،  سر 
اپیدمی کرونا در خوزستان، کردستان، سیستان 
و بلوچستان و استان های مرزنشین کشور بودیم 
عده زیادی می خواستند این را عامل گسست 
بین اهل تشیع و تسنن کنند. حتی یک بیمار 
اهل تسنن در کشور در این شرایط، بیرون از 
بیمارستان ها لحظه ای معطل نماند و این حربه ها 
را از دشمن گرفتیم. امروز دشمن در پی این 
ناشی  ولنگاری های  دلیل  به  بگوید  که  است 
بیماران  از  سیلی  پروتکل ها،  رعایت  عدم  از 
راهی بیمارستان ها شدند و به پرستار و پزشک، 

اجحاف جدیدی وارد شد.«
وی گفت: » برخی تصور می کنند عزاداری برای 
تا 500 ساله دارد،  شهدای کربال سابقه 400 
اما تصور من آن است که اولین راوی کربال، 
ایشان  از  وقتی  که  بود  زینب)س(  حضرت 

»ما  داد، فرمودند:  پرسیدند در کربال چه رخ 
را  کربال  دلسوزانه  ایشان  جمیال«،  اال  رأیت 
تشریح کردند و اولین کسی است که زیبایی های 

عاشورا را با زبانی زیبا بیان کردند.«
وی افزود: »پس از ایشان، اولین کسی که به 
با  و  پرداخت  امام حسین)ع(  برای  عزاداری 
چشمی نابینا از مدینه با پای پیاده به زیارت 
حضرت ثاراهلل)ع( رفت، جابربن عبداهلل انصاری 
بود که روز 20 صفر خود را به کربال رساند. 
ورود جابر و چشم های نابینای او، اولین روضه 
برای سیدالشهدا بود که ابتدا درخواست کرد در 
فرات غسل کند و به رسم احرام لنگ به خود 
پیچید و سپس به سمت قبر سیدالشهدا حرکت 
کرد. او زمانی که به مزار اباعبداهلل)ع( رسید، 
دست خود را روی قبر گذاشت و به قدری 
گریه کرد که از هوش رفت. این واقعه اولین 
روضه برای سیدالشهدا بود. مبنای زیارت نامه 
مبنای عزاداری  بازمی گردد.  این واقعه  به  نیز 
نیز از همان روزگاران پس از شهادت آقا امام 
حسین)ع( و اصحابشان آغاز شد. لذا نمی  توان 

این ایام را به زمان خاصی خالصه کرد.«
وزیر بهداشت ادامه داد: »مگر می   توان این شور و 
عشق به اباعبداهلل الحسین)ع( را به محرم خالصه 
کرد؟ تمام هیئتی ها و عاشقان امام حسین)ع( 
می دانند که من به عنوان وزیر بهداشت که از 
کودکی در روضه های امام حسین)ع( به همراه 
مادرم حضور داشتم و اشک مادرم به صورتم 
پروتکل هایی  بگویم  نمی توانم  است،  ریخته 
وضع شود که بر اثر رعایت آن نام حسین)ع( 

شنیده نشود این کاری غیرممکن است.«
در  منطقه  پرچم  »امروز  کرد:  تصریح  نمکی 

و  مترقی  کشوری  عنوان  به  ماست.  دست 
پیشگام در جهان اسالم مسئولیت جدیدی را 
بر دوش ما می گذارد. اکنون یکی از مهم ترین 
و اساسی ترین حمایت های تاریخی از سوی 
تاریخ  انجام شده که در  مقام معظم رهبری 
مدافعان  از  هم  ایشان  بود.  خواهد  ماندگار 
سالمت حمایت کردند و هم در بزنگاه های 
مهم ارائه طریق فرمودند و اعالم کردند که 
هستند  پروتکل ها  رعایت  به  مقید  شدت  به 

و این برای ما شیرین است.«
وی با بیان اینکه تالش کردیم تا از هر مناره 
و گنبدی صدای امام حسین)ع( شنیده شود و 
فردی نباشد که بگوید در روضه امام حسین)ع( 
به کرونا گرفتار شده است، گفت: »برای ما مهم 
است که آبرو و عزت نظام اسالمی بسیار مهم 
است. همچنین برای ما مهم است که دیگران 
تاسوعا عامل  و  بگویند عاشورا  نکنند  مغلطه 
شیوع کرونا شد و کسی نتواند بگوید که نظام 
سالمت سرسپرده تحجر شد یا خود عضوی از 
تحجر بود، زیرا مقام معظم رهبری می فرمایند که 
من منتظر هستم تا ستاد کرونا دستورالعمل های 
خود را اعالم کند تا به آن ها عمل کنم. بنابراین 
نباید کسی خود را جلوتر از ایشان بداند که 
اگر چنین باشد، قطعًا به دنبال صحنه سازی و 

آسیب به اسالم هستند.«
.

ارائه مدیریت جدید بر اساس دین، 
اخالق و سالمت

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تالش می کنیم 
دین،  تلفیق  از  جدید  مدیریتی  مدل  یک  تا 
نمایش  به  جهان  برای  را  سالمت  و  اخالق 

بگذاریم، اظهار کرد: »بگوییم ما کفایت داریم 
که آمیزه  ای از عاطفه، انسانیت، دین، شریعت، 
اخالق و سالمت را به تصویر بکشیم و این 
مدلی برای دنیا شود که امروز از همه طرف 
به ما حمله می کند. تردید نداریم که رعایت 
این پروتکل ها با مدیریت سازمان تبلیغات و 
می شود.  بروز مشکالت  مانع  هیئتی ها  تالش 
ضمن اینکه وزارت بهداشت نیز آماده هرگونه 

کمک و حمایت در این راستا است.«
وی افزود: »روزهای خیلی سختی را در عرصه 
سخت ایام  در  می کنیم.  مدیریت  بین المللی 
تحریم های ظالمانه، به مدیریت بیماری کرونا 
بر  را  راه ها  همه  که  شرایطی  در  می پردازیم. 
بیمار  برای  دارو  یک  برای  حتی  بسته اند،  ما 
غیرطططکرونایی باید 100 مرز را دور بزنیم 
و یک دالر را با هزار دغدغه، بچرخانیم و یک 
کشتی را با هزار معرکه برای حمل و نقل پیدا 
این  در  که  نگذاشتیم  خداوند  لطف  با  کنیم. 
ایام، حتی یک بیمار هم پشت در بیمارستان ها 
بماند و نشده که یک بیمار خاص برای دارو 
سرگردان داروخانه ها باشد که ناشی از لطف 
الهی و زحمات شبانه روزی همکاران ما است 
ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  اعتالی  به  که 

اعتقاد دارند. «
اینکه در محرم طبقه  اینکه  با تأکید بر  نمکی 
اقتصادی معنا ندارد و این دو کنار هم هستند، 
گفت: »اینجا همراه نظام و بیرون از نظام هم 
نداریم و محرم با بعضی از مراسم های مذهبی 
متفاوت است. این محرم در طول تاریخ در هر 

ایل و منطقه ای متفاوت بوده است. 
ادامه در صفحه 15 

شماره 141721 22 مرداد 1399

برای ما مهم است عاشورا و تاسوعا را عامل شیوع کرونا  ندانند
برگزاری باشکوه محرم همراه با پروتکل های بهداشتی


