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جامعه

ایران امسال حاج� ندارد | فقط زائران مقیم عربستان م� ت�انند در حج امسال شرکت کنند
سرپرست حجاج ایران� گفت: معاون وزیر حج عربستان در تماس تلفن� با رئیس سازمان حج و زیارت کش�رمان اعالم کرد شماری از زائران کش�رهای خارج� که

مقیم عربستان هستند، م� ت�انند در مراسم حج شرکت کنند و حض�ر زائران خارج عربستان برای هیچ کش�ری امکان پذیر نیست.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از پایگاه اطالع رسان� حج، حجت االسالم و المسلمین سیدعبدالفتاح ن�اب نماینده ول� فقیه در ام�ر حج و زیارت و
سرپرست حجاج ایران� امروز با اشاره به تصمیم عربستان در م�رد حج تمتع سال جاری گفت: متاسفانه امسال هم زائران خارج� ِ بیت هللا الحرام از انجام

مناسک حج تمتع محروم شدند و عربستان اعالم کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا این مراسم را با ظرفیت محدود و تنها با حض�ر ۶۰ هزار زائر برگزار م� کند.

وی با بیان اینکه معاون وزیر حج عربستان در تماس تلفن� با رئیس سازمان حج و زیارت کش�رمان اعالم کرد شماری از زائران کش�رهای خارج� که مقیم
عربستان هستند م� ت�انند در مراسم حج شرکت کنند و حض�ر زائران خارج عربستان برای هیچ کش�ری امکان پذیر نیست، افزود: عربستان همچ�ن سال

گذشته درخص�ص اعالم حج و شیوه برگزاری آن بسیار ت�لل کرد. در حال� که م� ت�انست به ص�رت محدود زائران را از کش�رهای خارج� بپذیرد.

حجت االسالم و المسلمین ن�اب با بیان اینکه جمه�ری اسالم� ایران برای اعزام زائران به حج امسال تمام� تمهیدات الزم را پیش بین� کرده یا انجام داده بود،
گفت: عربستان بدون نظرخ�اه� از کش�رهای اسالم� و بدون پاسخ دادن به درخ�است این کش�رها، امسال نیز همچ�ن سال گذشته، حج را به زائران

کش�رش یا افراد مقیم این کش�ر محدود کرد و از آنجا که هیچ ایران� ای در عربستان زندگ� نم� کند و سفارت ما در این کش�ر ت�طیل است، حج امسال بدون
حض�ر حجاج ایران� برگزار م� ش�د.
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