
 سه  شنبه  7 مرداد 1399  شماره 5364 

اذان ظهر: 13:11 اذان مغرب: 20:30 اذان صبح فردا: 4:31  طلوع آفتاب فردا: 6:10
اوقات شرعی به افق تهران

حدیث روز

صاحبامتياز: علي  يوسف پور 
مديرمسئول: محمد پيرعلي

سردبير:محمد صفري 
دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، 
نمابر: 88007575   تلفن: 88013870-6  كوچه بابك، پالك 16 

شاپا: 3947 - 2008  كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006688 
چاپ: كارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir

مراسم عزاداری ماه محرم يکی از آيين های مذهبی 
و عاطفی است و همه مردم ايران دل در گرو عشق 

سيد الشهدا )ع( دارند. 
در حقيق��ت برگ��زاری اين مراس��م مذهبی، هم 
نياز معنوی در فرهنگ ش��يعه اس��ت و هم محل 
اصلی تقويت فرهنگ شيعی منطبق با آموزه های 

سيدالشهدا امام حسين )ع( به شمار می رود. .  
اخيراً پس از آنکه رئيس جمهور در جلس��ه ستاد 
ملی مبارزه با كرونا تاكيد كرد مراسم عزاداری امام 
حس��ين)ع( در سراسر كشور بايد با رعايت اصول 
بهداش��تی و با شکوه برگزار ش��ود، عده ای از اين 

سخنان انتقاد كردند.
روحانی با تاكيد بر اينکه ايجاد دوگانگی »جان و 
نان« و »عزاداری و س��المت« غلط است و هر دو 
بايد در كنار هم و با رعايت پروتکل های بهداشتی 
باشند، افزود: امسال ماسك گذاری و رعايت فاصله 
گذاری اجتماعی از سوی عزاداران و تجمع نکردن 
و تراك��م در ي��ك مکان نيز جزو ش��کوه مراس��م 

عزاداری امام حسين)ع( است.
رئيس جمهور تاكيد كرد كه اين مراسم عزاداری 
با برنامه ريزی های دقيقی كه انجام ش��ده، بايد به 
گونه ای برگزار شود كه نه تنها بهانه ای در اختيار 
معاندين ق��رار نگيرد بلکه ايران را به الگويی برای 
ساير كشورها و ش��يعيانی تبديل كند كه مراسم 

عزاداری امام حسين)ع( را برگزار می كنند.
ريي��س جمهوری اين تعبي��ر را هم به كار برده تا 
منظور خود را روشن تر بيان كرده باشد: »برگزاری 
عزاداری ه��ای محرم، حتم��اً. رعايت پروتکل های 

بهداشتی، قطعاً«. 
در اين ميان س��خنگوی وزارت بهداشت با اشاره 
به برگزاری مراسم عزاداری محرم گفت: برگزاری 
مراس��م عزاداری در سال جاری با توجه به شيوع 
ويروس كرونا ممکن اس��ت با تغييراتی نسبت به 
سال های گذش��ته همراه باشد. اكنون پيشنهاد ها 
در زمينه ش��يوه های برگزاری در حال طرح است 
و همه اين موارد با همکاری بين بخشی بررسی و 

اطالع رسانی خواهد شد.
سيما الری ادامه داد: »تدوين پروتکل های مربوط 
به مراس��م محرم در حال انجام است و با توجه به 

شرايط خاص امس��ال از نظر شيوع ويروس كرونا 
بايد اين پروتکل ها با دقت و همکاری بين بخشی 
و البته توجه در زمينه  برگزاری باش��کوه مراس��م 

عزاداری امام حسين )ع( تدوين و ابالغ شود.«.
 انتقادات 

بايد گفت منتقدين بيشتر نگران شيوع موج دوم 
ويروس كرونا در كشور و افزايش روز افزون تعداد 
مبتالي��ان و فوت ش��دگان ناش��ی از اين بيماری 

هستند. 
اين گروه می گويند: از آنجا كه برگزاری مراس��م 
محرم همراه ب��ا  برگزاری اجتماع��ات مذهبی و 
هيات های عزاداری و سوگواری  است ، می تواند 
انتشار بيشتر بيماری در كشور شود.  حجت االسالم 
مسيح مهاجری مدير مس��ؤول روزنامه جمهوری 
اس��المی خود نيز روحانی است در اين باره گفت: 
»پروتکل های بهداش��تی در مح��رم قابل رعايت 
نيس��ت« و » س��المت، امری اس��ت واجب حال 
آن كه عزداراری مس��تحب اس��ت و به خاطر امر 
مستحب نبايد سالمت مردم را به خطر انداخت« 
. اي��ن عده می گويند رئيس جمهور بايد در مقام 
»رييس س��تاد ملی كرونا« دستور دهد و تصميم 
بگيرد نه اينکه چون روحانی اس��ت و س��ال های 
دور منبر می رفته و خطيب بوده دس��تور موافقت 
خود برای برگزاری اين مراس��م بر اس��اس هويت 
و پيش��ينه قبلی خود صادر كند. همچنين احمد 
توكلی فعال اصولگرا نيز گفته است،»عزاداری امام 
حسين )ع(خلوص می خواهد نه شکوهی كه جان 
هزاران عزادار را به خطر اندازد و در حافظۀ مردم، 

از عاشورا خاطره ای ناخوش بسازد.«
برخی نيز بر اين باورند كه به دش��واری می توان 
پذيرف��ت كه هيأته��ا و دس��ته ها در اوج و غليان 

احساسات فاصله گذاری را رعايت كنند. 
 اهميتماهمحرموجايگاهآندرايران

در اي��ن ميان اينگونه مخالفتها موجب می ش��ود 
ت��ا مردم و دوس��تداران امام حس��ين )ع(  نگران 

برگزاری جلسات مذهبی در ماه محرم باشند.
اين در حالی است كه زندگی ملت ايران با عشق به 
امام حسين )ع( و فرهنگ عاشورا و سوگواری برای 
سيدالشهدا عجين ش��ده و ايرانی ها همواره توجه 

خاصی نس��بت به اهل بيت )ع( و به ويژه حضرت 
اباعبداهلل الحسين )ع( دارند.

بايد توجه داش��ته باش��يم اين مراس��م آنقدر در 
نزد مردم اي��ران اهميت دارد كه حتی اگر رئيس 
جمهور می گفت برگزاری مراس��م محرم سالمت 
مردم را به مخاطره می افکند و ش��مار مبتاليان و 
جان باختگان كرونا را باال می بَرد، باز هم كس��ی 
به س��خنان او توجهی نمی كرد. مردم كشورمان 
فرهنگ عاشورا را فرهنگی غنی می دانند كه ترويج 
اين فرهنگ س��بب كاهش آسيب ها و معضالت 
اجتماعی می ش��ود. حجت االسالم زمانی مسئول 
دفتر سياسی اجتماعی حوزه های علميه با تأكيد 
بر اينکه اصل مراسم دينی بايد برگزار شود و هرگز 
نبايد به خاطر ويروس منحوس كرونا مراسم دينی 
يکجا و به  صورت مطلق تعطيل اعالم شود، در اين 
باره گفت: برای تقويت روحی افراد و حل معضالت 
روانی و افسردگی، جامعه نيازمند برگزاری اين نوع 

مراسم دينی است.
وی تعطيل��ی مطل��ق مراس��م و مکان هايی چون 
نماز جمعه، مساجد، نماز جماعت و عزاداری های 
مذهب��ی را بی معنا دانس��ت و ابراز ك��رد: دولتی 
ك��ه هيچ اعتقادی به دين ن��دارد، تعطيلی مطلق 
مراسم های مذهبی را اعالم می كند، اما يك دولت 
متدين جمع بين دو اصل می كند و با رعايت دقيق 
پروتکل های بهداش��تی و انجام وظايف در اجرای 
فاصله گذاری اجتماعی به برگزاری اصل مراس��م 
دينی اقدام می كند. بايد در نظر داش��ت كه 5 ماه 
است كه مظاهر دينی تحت الش��عاع شيوع كرونا 
قرار گرفته و نهاد ديانت و حوزه نمی تواند بيش از 
6 ماه صبر كند. محرم و عاشورا هم به عنوان مهم 
ترين نماد و شناسۀ عاشورا محدويت پذير نيست.

از سوی ديگر شاهد هستيم كه همه ساله مخالفان 
تشيع در آس��تانه نزديکی به محرم و ايام اربعين، 
موج تخريب عزاداری ها و مقابله با اين سنت بسيار 

مهم و اس��تراتژيك مذهبی از خارج كشور آغاز و 
با بازيگ��ری عده ای در داخل كش��ور به اوج خود 
می رس��د. در سالهای قبل يکبار نذری دادن برای 
امام حسين)ع( را زير سوال می بردند و گاهی نيز 
اش��غال ريختن در مسير پياده روی اربعين را زير 
سئوال می بردند.  كارشناسان می گويند : ترساندن 
مردم از مراسمات عزاداری و ارائه آمارهای عجيب 
و غريب از احتمال ابتال به كرونا در صورت حضور 
درعزاداری دهه اول محرم، خط جديد رس��انه ای 
و برنامه تخريب امسال عزاداری دهه اول محرم و 
هيات مذهبی كشور باش��د. از سوی ديگر تجربه 
دو س��ه ماه گذشته در زمينه برگزاری عروسی ها، 
مجالس ختم، مس��افرت ها، نشان داد كه مردم را 
نمی توان در خانه ها حبس كرد و بايد روش های 

پيشگيری را به آنها آموخت. 
اين درحالی است كه براس��اس برآوردهای انجام 
شده، بيشترين رعايت پروتکل های بهداشتی برای 
مقابله با كرونا توسط قش��ر مذهبی انجام شده و 
همچنين باالترين حد اس��تاندارد رعايت مسايل 
بهداشتی نيز تاكنون مربوط به مراسمات مذهبی 
كشور بوده است. عماد افروغ جامعه شناس نيز در 
اين باره گفت؛ همان روزهای اول شيوع كرونا، به 
اين مسأله توجه داده شد كه برخورد صفر و يك با 
پديده اليه مندی چون كرونا كار درستی نيست. 
نبايد كرونا را صرفا پديده ای طبيعی می ديديم كه 
متاس��فانه اين گونه شد. حتی در نگاه طبيعی نيز 
اگر از همان ابتدا نگرش��ی اليه مند می داش��تيم، 
بدي��ن معنا ك��ه اين پدي��ده اليه ه��ای طبيعی، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی الهياتی دارد، 
طور ديگری برخورد می كرديم و سياست گذاری ها 

نيز به شيوه ديگری انجام می شد.
اين جامعه ش��ناس ادام��ه داد: نمی توان به مردم 
گفت مراس��م عزاداری ام��ام حس��ين)ع( را برپا 
نکنند. چنين امری ش��دنی نيست. ولی می توان 
اين مس��أله را مديريت كرد. بايد برپايی مراسم و 
حفظ موارد بهداش��تی را با يکديگر جمع و ادغام 
كرد. نبايد اين موضوع را رها كرده يا اينکه بگويند 
مراسمی نباشد. مخصوصا درباره عزاداری های امام 
حس��ين)ع( كه تاريخ می گويد اگر منعی برايش 

وجود داشته باش��د، واكنش های تندی به همراه 
خواهد داشت. در اينجا علما بايد وارد قضيه شده 
و آگاهی بخشی كنند و شرايط خاص كرونايی را 
برای رعايت فاصله فيزيکی و موازين بهداش��تی و 

همنوا با مسئوالن بهداشتی كشور، گوشزد كنند.
 درنهايت

بدون شك با نظارت گسترده، اعمال تغييراتی نسبت 
به س��ال های گذش��ته و رعايت دستورالعمل های 
بهداش��تی و فاصله گ��ذاری می ت��وان اي��ن آيين 
مذهب��ی را هر چه بهتر برگزار كرد. مواردی مانند 
رعايت فاصله گذاری فيزيکی، برگزاری مراسم در 
فضاهای سرباز، كوتاه شدن زمان مراسم و استفاده 
از ماس��ك می تواند از جمله ن��کات قابل توجه در 

برگزاری مراسم عزاداری امسال باشد. 
می توان هم محرم را در سوگ باشيم و به چرايی و 
جنبه های مختلف آن بپردازيم تا مجال بزرگداشت 
اين اي��ام را به خوبی به هنگام كرونا فراهم كنيد.  
در اين ميان می توان ابتکاراتی مانند ماسك های 
منقوش به نمادهای محرم طراحی و توليد كرد تا 

عزاداران نسبت به استفاده از آن راغب باشند. 
حتی نذر ماس��ك يا كمك به مستمندان و توزيع 
نذری ها به صورت سبدهای ارزاق می تواند در اين 

ايام يکی روشهای پيشنهادی باشد. 
در اين ميان ارايه  زيرس��اخت رايگان برای پخش 
زنده به هيئت های مذهبی و برگزاری  محرم 99 
به ش��کل غير حضوری و آنالي��ن كمك ميکند، 
س��امانه ها پلتفرم پخش زنده ی خود را به رايگان 
در اختيار هييت های مذهبی قرار دهد كه ضمن 
پاس داش��ت ايام محرم و صف��ر، به جای برگزاری 
حض��وری، برگ��زاری آنالي��ن مراس��م را انتخاب 

می كنند. 
تجرب��ه برگزاری مج��ازی مراس��م در ماه مبارك 
رمض��ان و پس از آن توس��ط برخی از هيأت های 
مذهبی انجام ش��د و اين تجربه می تواند در زمان 
ماه محرم و صفر هم اجرايی و عملی شود. يادمان 
باش��د رهبر معظم انقالب اس��المی در اين زمينه 
تاكيد كردند: تحقيق��اً يکی از مهمترين امتيازات 
جامعه شيعه بر ديگر جوامع مسلمان، اين است كه 

جامعه شيعه، برخوردار از خاطره عاشوراست.

امامعلی)ع(: انصاف، اختالفات را از بين می  برد و موجب 
الفت و همبستگی می  شود.
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پیام ایمنى: بیایید ایمن فکر کنیم ، ایمن عمل کنیم تا ایمن بمانیم.

نگاهی به برگزاری مراسم عاشورا در زمان کرونا 

تخریب عزاداری محرم با ایجاد دوگانگی  


