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باید با دگرگونی متناسب با اقلیم و خواست 
هر منطقه اقدام کنیم و نمی توانیم با یک نسخه 
برای کل کشور عمل کنیم. نکته بعدی پاسخ 
باید  نظام  و  هنجارشکنی هاست  به  موقع  به 
لحاظ  از  پدیده ها دهد.  این  به  مناسب  پاسخ 
قانونی باید سعی کنیم تا می توانیم با شیوه های 

قهرآمیز عمل نکنیم.«

اصل سالمت مردم بر سایر اصول حاکم است
در ادامه این نشست، حجت االسالم والمسلمین 
انقالب  شورای عالی  دبیر  عاملی،  سعیدرضا 
فرهنگی، نیز با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در 
مورد نحوه برگزاری مراسم عزاداری محرم، گفت: 
» رهبر معظم انقالب تأکید داشتند که جلسات 
محرم برگزار شود، سپس فرمودند روی باشکوه 
بودن مجالس تأکید نداشتم که شاید اشتباه برداشت 
نشود. عزاداری سنتی، حسینی و علوی ریشه  های 
عمیقی دارد و سال ها با عشق و عالقه برگزار 
شده است و باید ادامه داشته باشد. عشق و عالقه 
مردم به امام حسین)ع( باعث شده که وفاداری 

مردم به مراسم محرم وسعت پیدا کند.«
وی افزود: »با توجه به اتفاقات پیش آماده در 
شرایطی قرار گرفته ایم که موضوع سالمت و 
بر سایر  حفظ جان مردم یک اصل است که 
اصول حاکم است. لذا به خوبی ستاد ملی مقابله 
با کرونا همت کرد و ضوابط و مقرراتی برای 

برگزاری مراسم لحاظ شد.«
عضو گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران 
تأکید کرد:  »ویروس کرونا در محیط پخش 
اصل  که  مجازی  فضای  برخالف  و  می شود 
اساسی اش در اتصال گرایی است، اصل اساسی 

در این ویروس انفصال گرایی است.«
یادآور  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیر 
اصل  دو  هر  به  مسئوالن  »خوشبختانه  شد: 
توجه  محرم  مراسم های  شکوه  و  برگزاری 
کرده اند. در همین فاصله کوتاه حجم اطالعاتی 
که راجع به ویروس کرونا تولید شده بسیار 
می کنیم  تجربه  را  فضایی  امروز  است.  زیاد 
چیز  همه  دادن  قرار  تحت الشعاع  ضمن  که 
لذا  است،  داده  انجام  آن  در  زیادی  تغیرات 
شرایط عادی نیست. اما رهبری تأکید کردند 

که در این امر به ستاد ملی کرونا رجوع کنید 
و آنها هم به بهترین شکل به دنبال برگزاری 

پروتکل ها هستند.« با رعایت  محرم 
و  اسالم  دشمنان  امروز  اینکه  بیان  با   عاملی 
انقالب تنها نیستند و از این فضا ها برای ضربه 
دائمًا  »آن ها  افزود:  می کنند،  استفاده  دین  به 
تالش می کنند عدم عقالنیت و تقابل »عقل و 
بگذارند.   نمایش  به  را  دین« و »علم و دین« 
مذهبی  هیئت  92هزار  امروز  که  خوشحالیم 
اثرات  یکپارچگی  این  و  مدیریت اند  تحت 

بسیار خوبی دارد.«
وی با تأکید بر اینکه باید سرمایه های خودمان 
را در فضای مجازی بیشتر کنیم، گفت: »تکرار 
محتوا در فضای مجازی منطق درستی ندارد و 
زمانی که سرویس و خدمات تولید می شود صرفًا 
باید یک مرتبه باشد. لذا باید تقسیم کار روشن 
و مشخصی در این حوزه داشته باشیم تا شاهد 

حماسه حسینی و عقالنیت حسینی باشیم.«

محرم را در کنار سالمت مردم مهم بدانیم
رستمی  مصطفی  والمسلمین   حجت االسالم 
نهاد رهبری در  فقیه و  نمایندگی ولی  رئیس 
دانشگاه ها نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: 
»در زمان اعمال محدودیت در کشور، استثنا هایی 
را برای رفت و آمد و توزیع مواد غذایی قائل 
بیانات  براساس  که  می رسد  نظر  به  و  بودیم 
مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت دعا، 
باور ها و ارزش های دینی برای محرم نیز باید 
این استثنا را قائل باشیم و در کنار سالمت و 

معیشت مردم، این مهم را ضروری بدانیم.«
وی با بیان اینکه تعیین ضوابط و دستورالعمل ها 
همین  درک  معنای  به  کرونا  ستاد  سوی  از 
ضرورت است، گفت: »امروز نیاز ما این است 
که از زبان مسئوالن این ستاد، همانطور که به 
بر  می شود،  پرداخته  ضرورت سالمت جسم 
تا  شود  تأکید  نیز  معنوی  و  روحی  سالمت 
جامعه با دلبستگی کامل به رعایت پروتکل ها 
بپردازد. در وزارت بهداشت باید ضوابطی را 
مد نظر قرار دهند که نسبت به سالمت معنوی 
و روحی مردم حساس باشند. باید با مردم همراه 
پروتکل های  هم  آن  از  بعد  و  شد  همدل  و 

بهداشتی نیز رعایت شود.«

پروتکل های  بر  جمعه  امامان  نظارت 
بهداشتی محرم

اکبری،  حاج علی  محمدجواد   حجت االسالم 
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه نیز 
با بیان اینکه چشم امید همه مردم در مشکالت 
»محرم  است،گفت:  الحسین)ع(  اباعبداهلل  به 
امسال اتفاق بزرگی است و مانند همیشه امام 
حسین)ع(، ناجی ملت ما و تمام جهان خواهد 
بود. در زمینه محرم و رعایت دستورالعمل ها، 
مقام معظم رهبری با توصیه های خود، کار را 
ایشان  بیانات  و  کردند  راحت  ما  همه  برای 
بار را از روی دوش همه برداشت. نمایندگان 
مقام معظم رهبری و امامان جمعه استان ها در 
این  رعایت  و  بود  فعال خواهند  میدان عمل 

دستورالعمل ها را نظارت و تدبیر می کنند.«
 

 معرفی مدل های اجرایی موفق برای 
برگزاری مراسم مذهبی 

حجت االسالم حجت گنابادی نژاد، معاون فرهنگی 
و تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی نیز با بیان 
اینکه تغییر در روند برگزاری جلسات محرم نیازمند 
تسهیل است، گفت: »برای این امر باید یک جریان 
سه ضلعی در کشور رخ دهد. در قدم اول فعالیت های 
الگویی ویژه در سامانه ها باید رقم بخورد. به عنوان 
مثال عربستان سعودی امسال یک حج حداقلی را 
برگزار کرد، اما با یک کلیپ، سیطره خود را در 
تمام رسانه ها نشان داد، اما ما بهترین مراسم های 
عرفه، نماز جماعت و محافل مذهبی را تاکنون در 
ایام کرونا برگزار کرده   ایم، درصورتی که مذهبی ها 
از مدل اجرای آن ها بی خبر و مسئوالن نیز از آن 
بی اطالع هستند به حدی که برای تصمیم گیری، 

دغدغه الگوی خوب دارند.«
وی افزود: »تقاضا دارم با با توجه به این عهد 
و میثاقی که امروز میان نهاد های فرهنگی ایجاد 
شده است از اقدامات دفعی و لحظه آخری پرهیز 
شود. تصمیمات در این خصوص کم است، اما 
همین موارد اندک، خسارت های بسیاری داشته 
است. با این سند و دستورالعمل باید مانع دخالت 
و اظهارنظر مجموعه ها و نهاد های غیرمسئول و 
متفاوت با جنس فعالیت های مذهبی شویم. اگر 
نیاز به برخورد با تخلفی هم بود باید از مسیر 

صحیح با حداقل تولید هزینه باشد.«

هم عهدی برای حفظ سالمت مردم
سردار عبدالرضا آزادی، معاون فرهنگی سازمان 
بسیج مستضعفین، نیز در این مراسم با اشاره به 
اینکه سند تنظیم شده برای محرم هوشمندانه، 
هدفمند و راهبردی است، اظهار کرد: »پیشنهاد 
دارم برشی عملیاتی از این سند تهیه و به نهاد ها 

و هیئت ها ارائه شود.«
وی افزود: »10 روز مانده به محرم هم عهد 
حفظ  با  سیدالشهدا  عزای  اقامه  که  می شویم 
ما  زمینه  این  در  شود.  برگزار  مردم  سالمت 
رسانه ها  داریم.  اقناع  و  گفتمان سازی  وظیفه 
باید پای کار بیایند و برای ارائه الگو در این 
از هیئت ها  کنند و مسئوالن هم  زمینه تالش 
حمایت کنند. بسیج اعالم آمادگی می کند، تا 
سالمت  خادمین  عنوان  به  محرم  ماه  آغاز  با 
برای حفظ سالمت کمک کند تا از عزاداران 

پشتیبانی و حمایت داشته باشد.«

سالمت مردم دغدغه ای متدینانه است
رئیس  قمی،  محمد  والمسلمین  حجت االسالم 
سازمان تبلیغات اسالمی، نیز در حاشیه این مراسم 
در رابطه با برنامه های سازمان تبلیغات برای نظارت 
بر جلسات عزاداری در ماه محرم، گفت: »ما خادم 
مردم و مجموعه های مردمی هستیم و مهم ترین 
مجموعه های مردمی هیئات هستند که همان مردم 
به حساب می آیند. بخشی از مردم فرهیخته ایران 
غالباً عزاداری محرم را با رعایت اصول بهداشتی 

برگزار می کردند که امسال باید بیشتر باشد.«
اکثر هیئت های مذهبی  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
این  را رعایت می کنند و در  بهداشتی  اصول 
باره نگرانی وجود ندارد، گفت: »ما طرف مردم 
و هیئت ها هستیم و از آن ها حمایت خواهیم 
کرد. البته حوزه مسئولیت ما به اندازه اختیارات 
ماست و هرچه میزان اختیارات ما بیشتر باشد، 

مسئولیت ما بیشتر خواهد شد.«
شد:  یادآور  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
»از ابتدای شروع این بلیه، هیئتی ها و نیرو های 
جهادی در کنار مدافعان سالمت بودند و در 
با  هم  ما  کردند.  پیدا  حضور  بیمارستان ها 
سالمت  دغدغه  زیرا  کردیم،  خدمت  اشتیاق 

مردم، دغدغه ای متدینانه است. 
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