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چرا کربال در کربال نماند ؟

نزدیک به  ۱۴قرن از حماسه حسینی سپری میشود
اما این حماسه نه تنها در کربال و عاشورای  ۶۱هجری
قمری نماند بلکه تاریخ را درنوردید و همه نسل ها در
همه عصرها در برابر عظمت آن سر تعظیم فرود آوردند
و شعله های فروزان آن به راه آزادگان جهان روشنایی
بخشید .تقارن روز خبرنگار با عاشورا فرصت مغتنمی
است تا نگاهی رسانه ای به چرایی جاودانگی کربال
داشته باشیم.
 -۱از منظر رسانه ای ارزش های خبری حماسه
عاشورا دراوج است؛ «دربرگیری» نخستین ارزش
خبری است که عاشورا در قله آن قرار دارد؛«روی ــداد
هنگامی دارای ارزش دربرگیری است که روی تعداد
زیادی از افراد جامعه تاثیری در زمان حال یا آینده داشته
باشد» *عاشورا پس از امتناع امام از بیعت با یزید و دعوت
بزرگان کوفه و حج ناتمام امام رخ داد بنابراین در زمان
خود همه مردم عراق و عربستان و حاجیان دیگر بالد
حاضر در مکه را به نوعی تحت تاثیر قرار داد و به سبب
تاثیر معنوی در تاریخ جریان یافت .
دومین ارزش خبری « شهرت» است؛ «اشخاص حقیقی
و حقوقی و حتی برخی از اشیا هرگاه به دلیل فعالیت ها
و معروفیت شان در جامعه ملی و فراملی شناخته شده
باشند ارزش خبری دارند» * شخصیت های دو طرف
عاشورا در اوج شهرت مثبت و منفی هستند؛ از یکسو
امام حسین (ع) مظهر و شهره همه خوبی هاست و در
دیگر سو یزید نماد همه پلیدی ها قرار دارد.
ارزش خبری دیگر از منظر رسانه «برخورد ،اختالف
ها ،درگیری ها و منازعه هاست» ؛« این گونه رویدادها
حاوی برخورد ،اختالف ،کشمکش و درگیری میان
افراد ،گروه ها و ملت هاست.این برخوردها ممکن است
به صورت جسمانی ،فیزیکی یا فکری و ایدئولوژیکی
باشد * ».کربال در این ارزش خبری نیز در نهایت کمال
است؛ تفکر حق و باطل با مرزبندی کام ً
ال شفاف در برابر
یکدیگر صفآرایی کردهاند و اختالف فکری به درگیری
های بزرگ می انجامد .ارزش خبری بعدی« استثنا و
شگفتی» است؛ «رویدادهای غیر عادی ،استثنایی و
عجیب که برخالف پیشبینی و انتظار اتفاق می افتد
از ارزش خبری فوقالعادهای برای رسانه برخوردار
اســت ».و حماسه حسینی سرشار از این استثناها و
شگفتی هاست ؛حج ناتمام ،حرکت با همه اهل بیت به
سوی کوفه ،حصر آب برای خاندان پیامبر ،توبه حر-
کسی که آب را روی کــاروان حسینی بست -شهادت
علی اصغر شش ماهه تا حبیب ابن مظاهر  ۸۰ساله ،
قطعه قطعه شدن بدن علی اکبر تا اسب راندن بر پیکر
شهیدان ،خاموشی شب عاشورا برای بازگشت یاران
مردد و جدا کردن سر فرزند پیامبر با قصد قربت ! لحظه
لحظه وقایع کربال و عاشورا در اوج استثنا و شگفتی
است .ارزش خبری پنجم؛ «بزرگی و فراوانی تعداد و
مقدار است که به اعداد و ارقام مربوط می شود» * .در
عاشورا از یک سو لشکر چند هزار نفری یزید و از دیگر
سو سپاه  ۷۲نفره امام قرار دارند که همه این سپاه به
شهادت می رسند اما پیروز میدان نبرد هستند .ارزش
دیگر خبری «مجاورت» است که از نظر جغرافیایی ،کربال
در مجاورت کوفه است که امام را دعوت کردند و پیمان
شکستند .عاشورا با همه مخاطبان زمان خویش و همه
عصرها مجاورت معنوی دارد و باالخره «زمان و تازگی
رویداد» آخرین ارزش خبری است که حماسه عاشورا
را در قله می نهد .رویدادی که هم از نظر سنگدلی و بی
رحمی در همه زمان ها تازگی دارد هم از منظر شجاعت
و مظلومیت امام .
اهالی رسانه در قــرون متمادی و متناسب با دوران
خویش ،ارز شهــای خبری دراوج حماسه عاشورا را
روایت کردند.
 -۲رمز دیگر ماندگاری کربال،خبرنگاران عاشورا
هستند .جــاودانــگــی عــاشــورا را باید در شخصیت
خبرنگاران بزرگ عاشورا حضرت سجاد(ع) و حضرت
زینب کبری (س) و دیگر خبرنگاران اهل بیت (ع) و
راویان حماسه و مقتل نویسان دید .حضرت زینب (س)
در مقاطع مختلف حماسه را به زیباترین کالم ترسیم و با
موثرترین واژه ها در تاریخ ثبت کرد.
-۳عاملدیگرماناییعاشورا«عزاداریوروضهخوانی»
استکهبهمثابهرسانهایتاثیرگذارومتناسبباویژگی
مخاطبانهرزمانهای عاشورارابازبانغمو
باران اشک روایت کرد.
امسال روز خبرنگار مقارن با عاشورای
حسینی است و روزنام ه نگاران ،خبرنگاران،
عکاسان ،اهــالــی رسانه و فعاالن فضای
مجازی باید این تقارن را بــرای بازخوانی
رسالت خویش مغتنم شمارند.
قلم خود را به ارزش های عاشورایی متبرک
کنندتااگرعاشوراییانکاریحسینیکردند
آن ها در استمرار جاودانگی عاشورا برای
تبیین حماسه کربال به دور از هرگونه بدعت
و تحریف کاری زینبی کنند.

همهایران،حسینیهثارا(...ع)
سراسر ایــران اسالمی
بــرای ســالــروز شهادت
«امـــــام حــســیــن(ع)»،
شــهــیــد کـــربـــا بــــه پا
خاستند و در جای جای
شــهــرهــای کــوچــک و
بزرگ کشور دستههای
عزاداری حسینی بسیار
منظم به راه افتادند و
همه در ماتم شهادت
«سیدالشهدا (ع)» گریستند .گویی هر سال که میگذرد عطش عشق به «امام
حسین(ع)» بیشتر و سوزش د لها تازه تر میشود و هیچ چیز حتی آفتاب سوزان
تابستان نمی تواند جلوی عشق مردم به «امام حسین(ع)» را بگیرد ،پیر و جوان و
همه مردم برای «سیدالشهدا(ع)» به خیابانها آمدند و برخی که در شرایط حساس
جسمانی بودند به دلیل وضعیت کرونا که این روزها بار دیگر افزایش یافته در خانه
ماندند و از طریق شبکه های مختلف و فضای مجازی که به زیبایی عزاداری عاشورای
حسینی در سراسر کشور را به تصویر میکشد به عزاداری حسینی پرداختند تا در
همه حال و در هر شرایطی یک صدا مظلومیت و حقانیت «امام حسین(ع)» را به گوش
جهانیان برسانند.
هر جا که می روی هر کس به نوبه خود کاری انجام میدهد ،از ایستگاههای صلواتی
گرفته تا حیاط خانهها که در کنار حرارت زیاد شعلهها مشغول پخت و پز نذری برای
عاشورای حسینی هستند و عدهای دیگر در حال منظم کردن بستههای خشک مواد
غذایی برای پخش کردن به در خانههای نیازمندان هستند تا بتوانند هر طور که شده
با وجود رعایت تمامی اصول بهداشتی نذر هر ساله خود را برای «امام حسین(ع)» ادا
کنند .در عین حال همه بی اختیار دلهایشان سوخته و اشک های شان جاری می
شود و در این لحظه تنها یک جمله در ذهن ها تداعی می شود« ،این حسین کیست که
عالم همه دیوانه اوست».
▪مراسم عزاداری رهبر انقالب در حسینیه امام خمینی (ره)

در چند شب گذشته عالوه بر تمام شهرهای کشورمان مراسم عزاداری شب عاشورای
حسینی در حسینیه امام خمینی(ره) با حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.
ت االسالم والمسلمین صدیقی ،یاد خدا را مایه طمأنینه و
در مراسم شب عاشورا ،حج 
آرامش قلب مؤمن دانست و گفت :بارزترین مصداق نفس مطمئنه که در قرآن کریم از
آن یاد شده است ،وجود مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) است.
ل خوانی و مرثیهسرایی پرداخت.
همچنین در این مراسم ،آقای میثم مطیعی به مقت 

جانشینرئیسپلیسراهنماییورانندگی:

کیفیتخودروهیچتفاوتیباگذشتهنکردهاست
جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا گفت :اگر وزارت صنعت ادعا کرده
است در حال افزایش کیفیت خودروست این ها داستان و ادعایی بیش نیست.
سردارتیمورحسینیاظهارکرد:کیفیتخودروهایتولیدداخلهیچتفاوتیباگذشته
نکرده است و از نظر پلیس همچنان مشکل کیفیت وجود دارد.
وی افزود :موضع ما همان است که قبال اعالم کردیم و خودروی تولید داخل همچنان
مشکالت ایمنی و نیاز به ارتقا دارد و هیچ اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده و اگر
وزارت صنعت ادعا کرده در حال افزایش کیفیت است اینها داستان و ادعایی بیش
نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده و رانت و مافیا همچنان با قوت کار خود را پیش میبرد و به
کسی پاسخگو نیست و شاهد مشکالت کیسه هوا در خودروها نیز هستیم.
سردار حسینی در خصوص از سرگیری شماره گذاری دو خودروی سمند و تیبا که به
دلیل مسائل ایمنی متوقف شده بود ،گفت :پلیس نباید پاسخ این را بدهد بلکه باید
سازمان استاندارد اعالم کند چه اتفاقی افتاده است که خودروهایی که پیشتر اعالم
کردند فاقد استاندارد است حاال استاندارد گرفته است.
تداوم این وضعیت در حالی است که رهبر معظم انقالب اسالمی (یک شنبه  ۱۰بهمن
ماه  )۱۴۰۰در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی بیان کردند« :ما در
برخی از محصوالت داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشود؛
این خیلی بد است .این همه حمایت در این سالها از صنعت خودرو در کشور شده،
اما کیفیت خودرو خوب نیست ،مردم ناراضیاند ،درست هم میگویند ،حق با مردم
است».
در ادامه وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز تاکید کرد :گامهایی برای ارتقای کیفیت
خودروها برداشته شده ،اما ممکن است هنوز برای مردم واضح نباشد و با اقداماتی
که امسال صورت گرفته به تدریج ارتقای کیفیت خودروها برای مردم آشکار میشود.

•• این همه جوان بیکار با مدرک کارشناسی و
کارشناسی ارشد هستند ولی گاهی مشاهده
می شود کسانی که دارای شغلی هستند ،در
جای دیگری هم بنا به ارتباطاتی که دارند
مشغول به کار می شوند یا در پستی قرار می
گیرند که تخصص و مدرک قابل قبولی ندارند!
•• از سـازمان آب و فاضلاب مشـهد پیامـک
آمـده کـه مسـئولیت سـرقت و آسـیب وخرابـی
تجهیزات به عهدهمشترکاسـت! پس ما شـب
ها جلـوی در حیـاط بخوابیم که درپـوش فلزی
محل قطع و وصـل آب را نبرنـد! احتماال هزینه
سـرقت دریچههـای آب در کوچهوخیابان ها را
هـم مشـترکان بایـد بدهند!
•• چـرا کسـی بـر سـرعت گیـر هـای مشـهد
نظارتـی نـداره؟ انـگار فقـط سـاخته شـدن تـا
جلوبنـدی ماشـین هـا رو خـراب کنـن! بعضـی
هاشـون مثـل قلـه دماونـد مـی مونـن از بـس
شـیب هـای نامتعارفـی دارن!
•• مـی شـه وارد مغـازه شـدن صرفـا بـرای
ایسـتادن جلـوی کولـر رو عـادی سـازی کنید؟
•• بـرای فرزنـدآوری دولـت خدمتگـزار یـک
میلیـون سـهام مـی ده! پـول چهـار تا پوشـکش
می شـه! این قدر تـو اخبـار یکسـره داره می گه
یک تومـان کـه بـا ایـن گرانـی سرسـام آور پولی
نیسـت !
•• روز تاسـوعا در آن گرمـای آدمکـش همـه از
حرم و هیئـت ها برمی گشـتند امـا خودروهای
خالـی کـه اتفاقـا از همـان هیئـت هـا راه افتاده
بودنـد مـردم را سـوار نمـی کردنـد! جالـب این
جاسـت که داخل هیئت ها همه به سـر و سـینه
مـی زدنـد و دلسـوزی مـی کردند!
•• هالـک پفکـی رو جریمـه سـنگین کنیـد تـا
دوبـاره جرئـت نکنـه بـا نـام ایـران و ایرانـی،
بـازی کنـه! اصلا نبایـد رسـانه ها ایـن افـراد رو
معرفـی کنـن...
•• چـرا دولـت محتـرم دربـاره افزایـش حقـوق
بازنشسـتگان تامین اجتماعی برخالف قانون
عمـل کـرده و پنـج ماهـه کـه بازنشسـتگان را
معطـل و عصبانـی کـرده اسـت؟ دولـت کـه
خودش به قانـون عمـل نمیکنه از مـردم دیگه

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

انتظـاری نیسـت.
•• هـر چنـد آمریـکا بـرای مـا دوسـت نمی شـود
ولی چین و روسـیه هم جـز منافع خودشـون به
چیـزی فکـر نمـی کننـد و ارتبـاط نمـی گیرند.
مواظب باشـیم برای دوری از آمریکا تو دام این
دو کشـور نیفتیـم!
•• یکی از مقصران فردی که اسمش را هالک
ایرانی گذاشته خود ماها هستیم .می دانیم
این بابا فقط دنبال فالوئر است که دست به این
کارها می زند ولی همه فحشش می دیم باز
خودمان صفحه مجازیش رو دنبال می کنیم!
•• بابام پرسـید :چرا یه مدتیـه ناراحتی؟ گفتم:
پول نـدارم .گفـت :یعنـی مشـکلت فقـط پوله؟
گفتـم :آره! گفـت :مشـکل بزرگـی هـم هسـت
انصافـا ...و رفـت!
•• یـک نکتـه فرامـوش شـده دربـاره درصـد
قبـول شـدگان کنکـور از مـدارس دولتـی؛
درواقـع دانـش آمـوزان مسـتعدتر بـه مـدارس
اسـتعدادهای درخشـان می روند و این که این
مـدارس قبولـی بیشـتری داشـته باشـند چیـز
عجیبی نیسـت .مسـئله بیشـتر درباره مدارس
غیرانتفاعی و رابطه ناسـالم آن ها با مؤسسـات
کنکـور اسـت.
•• دروغگویـی از سـکوت و بـی لیاقتـی بسـیار
خطرنـاک تـر اسـت چـون بـر اسـاس داده های
غلط بقیـه بخـش هـای فعـال هـم دچـار صدمه
مـی شـود .بـه برخـی هـا بایـد گفـت کـه االن
مسـئول هسـتند.
•• چند سـالی هیئـت امنـای یک مسـجد بودم.
بـه جـای کار بـه نفـع مـردم و مسـجد ،همـه اش
چنـد نفـری بـا هـم درگیـر بودیـم .آخـرش همه
حـذف شـدیم .حـاال دلمـان بـرای فرصتـی
کـه داشـتیم مـی سـوزد .حـاال حکایـت دولتـی
هاسـت که سـر یکـی دو تومـان کـه به حقـوق ما
بازنشسـته ها مـی خـوان اضافه کنـن همه اش
با هم به ظاهر درگیر هسـتند .حواسـتان باشد
فرصـت تـان رو بـه اتمـام اسـت .رک و پوسـت
کنـده بگیـن پـول نداریـم بدیـم!
•• سـنگریزه ،ریـز اسـت و ناچیـز امـا اگـر در
جـوراب یـا کفـش باشـد ،مـا را از راه رفتـن بـاز

مـیدارد ...در زندگـی هـم بعضـی مسـائل
ریزنـد و ناچیز اما مانـع حرکت به سـمت خوبی
هـا و آرامـش مـا مـی شـوند! بـی احترامـی یـا
نامهربانی بـه والدین ،نگاه تحقیرآمیـز به فقرا،
تکبـر و فخرفروشـی بـه مـردم ،منـت گذاشـتن
هنـگام کمـک کـردن .آن هـا را بـه موقـع کنـار
بگذاریـم تـا از زندگـی لـذت ببریـم.
•• اعتیـاد را مهـار و کنتـرل و سـپس ریشـه
کـن کنیـد .بیشـتر مشـکالت وآسـیب هـای
اجتماعـی ،سـرقت و زورگیـری هـم ریشـه کـن
خواهـد شـد.
•• دلیل کاهش قطعی برق امسـال ،خاموشـی
دسـتگاه های تولید بیت کوین اسـت .به دلیل
کاهش شـدید قیمت آن مردم هشیار هستند و
می دانند مـزارع بزرگ ماینر خاموش شـدند.
•• افرادی را که قتل انجام داده اند ،عفو نکنید
چون قتل در جامعـه عادی می شـود و خیلی از
ایـن هـا بـرای بـار دوم مرتکـب قتـل شـده انـد و
آمادگی ارتکاب جـرم و جنایت مجدد را دارند.
•• حواسـمون باشـه چـه لقمـه ای مـی دیـم بـه
آبـروی دنیا و
بچه هامـون! یه وقـت هایـی اوالد
ِ
آخرتمـون رو بـه بـاد مـی ده!
•• دربـاره زالـو درمانـی و فوایـد آن مطلب چاپ
کنیـد.
•• کاش بفهمیـم و هواشـون رو داشـته باشـیم.
کسـی کـه بـرای حـل مشـکالت دیگـران بـه
آن هـا پـول قـرض مـی دهـد یـا ضامـن وام آن
هـا مـی شـود و بـه دروغ نمـی گویـد کـه نـدارم و
گرفتـارم ،احمق نیسـت .مراقب باشـیم آدم ها
را بیاعتمـاد نکنیـم!
•• مامـان کـه تـو خونـه نباشـه ،کل خونـه رو غـم
برمـی داره .ایـن رو کسـانی درک مـی کنـن که
مادرشـون تـوی خونـه نیسـت و ازشـون دوره.
کاش هیـچ کسـی ایـن رو تجربـه نکنـه!
•• سـیل حدود  100نفر را کشـت اما حتی یک
مسـئول محیط زیسـتی یک عذرخواهی ساده
نکرد! قبال هـم البته مسـئوالن محیط زیسـتی
بـا پاهـای بازشـان جلـوی خانـواده داغـدار می
نشسـتند و این یعنی کسـی دلش بـرای زنده یا
مرده بـودن ما مـردم نمی سـوزد!

بازدیداستاندارخراسانجنوبیازپروژههایمهمشهرستانبشرویه
اســتاندار خراســان جنوبــی در ســفر بــه
شهرســتان بشــرویه از طــرح هــا و پــروژه هــای
ایــن شهرســتان بازدیــد کــرد.
جــواد قناعــت ضمــن بازدیــد از مصــای شــهر

ارســک ،حــوزه علمیــه تاریخــی مالعبــدا...
تونــی بشــرویه ،پــروژه چمــن مصنوعــی مجموعــه
ورزشــی آزادی بشــرویه ،ســالن نیمــه تمــام
مدیریــت بحــران شــهرداری بشــرویه ،پــروژه

نیمــه تمــام اســتخر سرپوشــیده بشــرویه و پــروژه
دردســت احــداث حــوزه علمیــه بشــرویه و...بــا
کارکنــان ایــن مجموعــه هــا نیــز دیــدار کــرد و بــه
آنــان خــدا قــوت گفــت.

