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تولید سه واکسن جدید برای جلوگیری از "مرگ سیاه"
محققان در حال توســعه واکســنهای جدیدی هستند که این واکســنها به طور بالقوه
میتوانند در برابر عفونت بیماری طاعون که به "مرگ سیاه" معروف است ،از انسان...
سرمقاله

سرمقاله

محمد     عسلی

جنگ رسانه ای با تفنگ خالی

برخــاف اظهاراتی که حکایــت از کاهش مطالعه در
کشور ما دارد؛ در ســال های اخیر میزان مطالعه افزایش
هم یافته اســت اما نه مطالعه کتــاب ،روزنامه و یا مجله
بلکه مطالعه از طریق گوشی های همراه ،اینترنت ،تبلت و
شبکه های مجازی که تلویزیون هم یکی از پربیننده ترین
وســایل آگاهی دهنده از وقایع و رویدادهاست .البته تغییر
در تمام نقاط دنیا یکسان نیست؛ هر چند فضاهای مجازی
در جهــان امروز به علت در دســترس بودن ،ارزان بودن
و آنــی بودن انتقال اطالعات رتبــه اول را در جهان دارا
هستند لیکن مردم اروپا هنوز هم مطالعه کتاب و روزنامه
را از روی عادت استقبال می کنند.
گوشــی های همراه گذشــته از آنکه وســیله تلفنی
و گفت وگوهــای دوجانبه انــد به وســایل چندکاره هم
مجهزند با وزن و حجمی بســیار کم که مطبوعات چنین
ویژگی هایی ندارند.
کتاب های مورد عالقه ،روزنامه ها و نشریات به روز،
دائره المعارف های چند زبانه ،آموزش دهنده های زبان و
علوم ،تصاویر متنوع ،فیلم های ســینمایی و خبری همه
گنجینه های در دسترســی هستند که توانسته اند وقت و
میزان مطالعه را افزایش دهند و جایگزین کتاب ،روزنامه
و سایر نشریات مکتوب باشند .از آن گذشته ،انواع بازی ها
و ســرگرمی ها ،وســایل اندازه گیری «متر» در همین
گوشی های همراه تعبیه شــده اند و اگر نام آنها را جعبه
جادو بگذاریم بی جهت و بی معنی نیست.
اینک با این وسیله ای که در اختیار کودک و نوجوان و
جوان و میانسال و پیر و کهنسال هست ،چگونه می توان
کتاب یا روزنامه ای را جایگزین کرد تا همانند  50ســال
قبل انتشــار اخبار فقــط از طریق روزنامه هــا ،رادیو و
تلویزیون های محدود امکان پذیر باشد؟
تغذیه و اتصال این وســایل هم با دوست میسر است
و هم با دشــمن که صد البته امــروز مخالفان مغرض و
دشمن ملت و کشور بیشتر از این وسایل استفاده می کنند.
از دزدی اموال و امالک و پول گرفته تا دزدی ناموس،
اعتقادات و باورها و مخدوش کردن اخالقیات و معیارهای
بــاز دارنده از جــرم و جنایت و گناه همه با این وســیله
کوچک همگانی انجام می شود.
هرچند همیــن چاقوی برنده خدمــات و آگاهی های
مفیدی هم ارائه می کند که به حســب نیاز و تقاضا قابل
بحث و مطلوب طبع عقالست و دیگر نمی توان آن را از
دسترس خارج کرد اما می توان مطبوعات را قوی کرد و
غنا بخشید و سالح نوشتاری را به ذائقه مردم گره زد.
و اما بعد:
تجربه حداقل سه دهه نشان داده است که برخوردهای
قهری و حذف صورت مســأله نه تنها نتیجه مورد نظر را
بــه دنبال ندارد بلکه به نحوی ،جامعه را برای کســب و
در اختیار گرفتن آنها حریص می کند زیرا از سیاســت و
اقتصــاد گرفته تا فرهنــگ و ادب و دینداری به نوعی به
این وسایل الکترونیکی گره خورده اند.
ســؤال این اســت؛ چرا جنگ رسانه ای در
کشــورهای غربی از جمله آمریکا و بسیاری از
کشورهای پیشرفته آســیایی هم اکنون هم با
روزنامه و سایر نشریات جواب می دهد و میسر
است؛ اما در کشورما ارزش و اعتبار مطبوعات
روز به روز کم و کمتر می شود تا جایی که بود و
نبود آنها یکسان است؟
پاســخ به این سؤال را حتی بدون یک تحقیق میدانی
هم می توان داد.
و آن اینکه داستان مطبوعات حکایت آفتابه لگن صد
دست چلوکباب هیچی است.
او ًال یارانه ای که برای حمایت از مطبوعات اختصاص
داده می شــود اگر بموقع پرداخت شــود حاصل آن صدا
و اثر تفنگ بادی در مقابل توپ و موشــک رســانه های
خارجی است.
در چنین شــرایطی تمام دغدغه های مدیران مسئول
نشــریات می شــود تالش برای جذب آگهی در رقابتی
زشــت که همین اندک را هم در آشــفته بازار اقتصادی
فعلی از دســت یکدیگر می ربایند و هر کس به واســطه
و رانت وصل باشــد و از اخالق و باورش بگذرد ســهم
بیشتری خواهد داشت.
ثانیــ ًا هر روزنامه پرتیــراژ و تأثیرگــذار خارجی مثل
واشنگتن پست ،وال استریت ژورنال و امثالهم از حمایت
مالی کمپانی های بزرگ برخوردارند و از حمایت سیاسی
ابرقدرت های خط دهنده که ما چنین نشریاتی در بخش
خصوصــی نداریــم و اگر احزابی هم که مــورد حمایتند
روزنامه هایی در اختیار دارند چندان تأثیرگذار نیستند.
روزنامه هایی با ســوابق  70-80ســاله هم در محاق
فــرو رفته و فقط مخاطبان اندک خاصی دارند هر چند از
حمایت های مالی ویژه ای برخوردارند.
یارانه های کاغذ وزارت ارشــاد هم همیشــه با تغییر
وزیر و دیگر مسئوالن با ضوابطی سلیقه-ای و با کاهش
اعتبارات مواجه اند که اینک بعد از  6ماه تهیه لیســت و
رتبه بندی و چه و چه در دســت مؤسســه نشرآوران به
ادامه در ستون روبرو
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مخالفان مشارکت ما در نبرد موصل ،از به هم خوردن نقشههایشان در
سوریه ناراحتند
رجب طیب اردوغان اعالم کرد :کسانیکه نمیخواهند ترکیه در عملیات موصل ...

شلیک موشک از سوی یمن به محل تجمع نظامیان سعودی در جنوب عربستان
نیروهای ارتش و کمیته  های مردمی  یمن دیروز یک فروند موشــک از نوع زلزال  1به
محل تجمع نظامیان سعودی در استان عسیر در جنوب عربستان ...

مقام معظم رهبری:

لحظه ای در دفاع از نخبگان کشور کوتاه نمیآیم
رهبر انقالب اسالمی ،ایران پیشرفته و شریف
را نیازمند نســل جوانی شــجاع،تحصیلکرده و
انقالبی دانستند.
به گزارش ایســنا ،حضرت آیت اهلل خامنه ای
رهبر معظم انقالب اسالمی  صبح دیروز در دیدار
بیش از هزار نفر از نخبگان و اســتعدادهای برتر
علمی ،جوانــان نخبه را هدایــای نفیس الهی و
امانتی در دست مســئوالن خواندند و با تأکید بر
اینکه حتی لحظــه ای در دفاع از جامعه علمی  و
نخبگان کشور کوتاه نمی  آیند ،افزودند :با تکیه بر
نخبگان و فرزانگان و در پرتو ایجاد نســلی جوان
و پر تالش ،ایران بزرگ به کشــوری پیشــرفته،
قدرتمند ،شــریف ،عزیز و برافرازنده پرچم تمدن
نوین اسالمی  تبدیل خواهد شد.
رهبر انقالب اســامی ،نخبــگان بخصوص
جوانــان نخبــه را هدایایی کم نظیــر و نفیس و
امانت  هــای الهی به ملت و مســئوالن خواندند
و گفتند :وظیفه مســئوالن در قبال این هدایای
گرانقــدر الهــی ،مراقبت از آنهــا و تالش برای
شناسایی و پرورش نخبگان بیشتر است.
ایشــان تأکید کردند :نخبگان نیز در قبال این
نعمت مســئول هســتند و باید از طریق احساس
مسئولیت و اســتفاده از این استعداد و توانایی در
مسیر صحیح خود ،شکر آن را بهجا آورند.
رهبر انقالب اسالمی  دلیل اصلی تأکید مکرر بر
لزوم قدر دانستن نخبگان جوان و حمایت از آنان
را ،تقویت باور «ما می  توانیم» در جامعه خواندند
و خاطر نشان کردند :متأسفانه در دوران طوالنی
قاجار و پهلــوی ،ژن «ناتوانی»« ،نمی  توانیم» و
«وابســتگی» را به مردم و جوانان تزریق و آن را
در جامعه نهادینه کردند و در نهایت کشور بزرگ
و پر از منابع انســانی و مــادی و صاحب تاریخ و
تمدن کهــن ،به صورت تحقیــر آمیزی در ذیل
غرب تعریف شد.
حضرت آیــت اهلل خامنه افزودنــد :در چنین
شــرایطی انقالب اســامی  ایران تحولی عظیم
انقالب خودباوری و اعتماد
ایجاد کرد و در واقع،
ِ
به نفس ،به جنگ وابستگی رفت.
ایشان ،هشت سال دفاع مقدس را عرصه ای
آشــکار و غرور آفرین از «خودباوری و اعتماد به
نفس» خواندند و تأکید کردند :اگرچه جنگ حادثه ای
بســیار تلخ ،خسارت بار و سخت بود ،اما به جوان
ایرانی ثابت کرد که می  تــوان با توکل به خدا و
تکیه بر استعدادها و توانایی  های داخلی بر دشمنی
که همه قدرتهای بــزرگ از او حمایت می  کنند،
غلبه کرد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند :با وجود
آنکه انقالب اسالمی ،روحیه «ما می  توانیم» را در
مقابل روحیه «وابستگی» زنده کرد و خودباوری
را در جامعــه ترویــج داد امــا طــرف مقابل به
نیروی هوایی ارتش جمهوری اســامی  ایران
در سومین روز از ششمین رزمایش فدائیان حریم
والیت با اســتفاده از بمب  هــای  2هزار پوندی
لیزری سی ســی جی اهداف خود را مورد اصابت
قرار داد و منهدم کرد.
به گزارش خبرنگار دفاعی ایرنا ،امیرســرتیپ
دوم خلبــان مســعود روزخوش ســخنگوی این
رزمایــش گفــت :در ایــن مرحلــه از رزمایش
جنگنده  هــای اف هفت با اســتفاده از بمب  های
بهینه سازی شده اهداف فرضی خود را روی باند

اقتضــای طبیعت جنگهای عمیق که امروز جنگ
نرم نامیده می  شــود ،به بــاز تولید آفت فرهنگ
وابستگی در شــکل  های جدید و به ظاهر جذاب
روی آورده است.
ایشــان ،موضوع «جهانی شــدن» و توصیه
آمریکاییها و اروپاییها به ایران برای پیوســتن
به «خانواده جهانی» را نمونــه بارزی از بازتولید
فرهنگ وابســتگی دانستند و خاطر نشان کردند:
مخالفت با پیوســتن به آنچه طرف غربی جامعه
جهانی می  نامد ،به معنــای مخالفت با ارتباطات
خارجی نیســت بلکه به معنای مقاومت در مقابل
تحمیلــی قدرتهای بزرگ بــر اقتصاد،
فرهنگ
ِ
سیاست و امنیت کشور است.
رهبــر انقــاب اســامی  علت لــزوم توجه
ویژه و جدی مســئوالن به موضــوع نخبگان را،
اهداف بزرگ پیش روی نظام اســامی  خواندند
و گفتند :نخبگان ،موتور محرک رســیدن به این
اهداف بزرگ هستند ،و مسئوالن باید به موضوع
نخبگان نگاه جدی ،عملیاتی ،دلسوزانه و پیگیرانه
داشته باشند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای ســپس به بیان
اهداف بزرگ نظام اســامی  پرداختند و افزودند:
جمهــوری اســامی  ایران بایــد به کشــوری
صاحب حرف نو،
پیشــرفته ،قدرتمند ،شــریف،
ِ
دارای عزت ،برخوردار از احســاس عزت ،سرشار
از معنویــت و ایمــان و برافرازنــده پرچم تمدن
نوین اســامی  تبدیل شــود که الزمه رسیدن به
این اهــداف واال ،اهمیت دادن به نخبگان و قدر
دانستن این نعمت الهی است.
ایشــان ،نقش نخبگان را در شــکل دهی و
انگیزه بخشــی به این نســل جوان ،بسیار مهم
برشمردند و افزودند :نخبگان می  توانند با تالش
نشاط آور خود به عنوان یک موتور محرکه ،نسل
جوان یعنی ســرمایه  های اصلی کشور را به کار و
تالش ترغیب کنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای با اشــاره به
تأکیدات مکررشــان از پانزده ســال قبل در    باره

نهضت علمی  و نرم افــزاری افزودند :این حرکت
با استقبال نخبگان ،اساتید و دانشجویان با نتایج
خوبی همراه شده اما با موانعی روبرو است که باید
آنها را شناخت و عالج کرد.
رهبر انقالب اسالمی ،کارشکنیهای دشمنان
را از جمله این موانع دانستند و افزودند :عدهای تا
کلمه دشــمن تکرار میشود ،ناراحت میشوند اما
این تکرار و هشدار ،همچون تکرار کلمه شیطان
در قــرآن مجید ،با هدف ایجاد هوشــیاری دائم
انجام میشود و در واقع« ،شناخت توطئه» است
نه «توهم توطئه».
حضــرت آیــتاهلل خامنهای ،توقــف حرکت
علمی  ایــران را هــدف اصلی دشــمنان خواندند
و خاطرنشــان کردند :اگــر در تحقق این هدف
نــاکام ماندند ،بــرای به انحراف کشــاندن آن،
روی بدنام کردن و
تــاش میکنند و اگر نشــدِ ،
آلوده کردن آن ســرمایه گــذاری خواهند کرد،
بنابراین همه باید مراقب باشیم با ناشیگریهای
خود به تحقق این اهداف کمک نکنیم.
ایشــان ،انحــراف کارهــای تحقیقاتــی و
پایان نامه  ها از نیازهای واقعی ایران را نمونه ای
از کمک به منحرف شــدن حرکت علمی  کشــور
برشــمردند و در نمونه ای دیگــر در زمینه بدنام
کــردن این حرکــت افزودند :فردی را به اســم
دانشمند به کشــور دعوت می  کنند و او با انتشار
عکــس تابلوی فــروش پایان نامه  هــا در ایران
جوانان نخبه کشــور را بدنام می  کند؛ آیا اینگونه
افراد واقع ًا دانشمندند؟
رهبرانقالب اســامی  با اســتناد به اطالعات
پایگاههای جهانی افزودند :ســرعت پیشــرفت
علمی  ایران در مقطعی  ۱۳برابر متوســط جهان
شــد ،و این سرعت به هیچ وجه نباید کاهش یابد
بلکه باید بیشتر شود ،زیرا دچار عقب ماندگی  های
علمی  فراوان هستیم.
ایشــان افزودند :برخی مســئوالن در مقابل
کاهش سرعت پیشــرفت علمی  کشور می  گویند
جایگاه علمی  ایران پایین نیامده اســت اما متوجه

در سومین روز از رزمایش فدائیان حریم والیت؛

نیروی هوایی ارتش با بمب  های  2هزار
پوندی لیزری اهدافش را منهدم کرد

پروازی منطقه نبرد بمباران و منهدم کردند.
وی اظهارکرد:خلبانــان بــا بهــره گیری از
تجربیات خلبانان و پیشکسوتان هشت سال دفاع
مقدس و با بهــره گیری از خودباوری و ایمان به

توانمندی نسل جوان امروز نسل جدید با موفقیت
در چنین رزمایش  هایی شرکت می  کنند.
ششــمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم
والیت که از روز دوشنبه در منطقه عملیاتی انارک

والیتی:

ایران در عملیات آزادسازی موصل
دخالت مستقیم ندارد

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت :ایران

محققان در حال توسعه واکسنهای جدیدی
هستند که این واکسنها به طور بالقوه میتوانند
در برابــر عفونت بیماری طاعــون که به "مرگ
سیاه" معروف است ،از انسان محافظت کنند.
به گزارش ایســنا و به نقل از الیو ســاینس،
محققان در یک پژوهش تازه ســه واکسن جدید
را آزمایــش کردند که میتواند از انســانها در
برابــر عفونت حاصل از یــک باکتری که باعث
طاعون میشــود جلوگیری کند .این باکتری که
"یرسینیا پســتیس" نام دارد به بیماری طاعون
منجر میشود.
برای ایجاد این واکسنها ،محققان چندین ژن
از این باکتری را اصالح کردند به طوری که آنها
دیگر نتوانند منجر به شــیوع این بیماری شوند.

همواره براساس خواست دولت عراق کمک  های
مستشــاری داشته و در عملیات آزادسازی موصل
دخالت مستقیم ندارد.
به گزارش ایسنا ،علی اکبر والیتی رئیس مرکز
تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نظام دیروز ،با فرنانــدو مارونی دی ابرثو معاون

آفریقا و خاورمیانه وزارت امور خارجه برزیل دیدار
و گفتوگو کرد.
پس از این دیدار والیتی در جمع خبرنگاران در
پاسخ به پرسشی در مورد مطلب روزنامه  هافینگتن
پســت در    باره حضور ایران در عملیات آزادسازی
موصل با تانکهای  T۷۲و ســایتهای موشکی

تولید سه واکسن جدید برای جلوگیری از
"مرگ سیاه"

این واکســنها به طور خاص برای محافظت از
مــردم در برابر باکتریهایی طراحی شــدند که
باعث طاعون ریوی میشوند.
طاعون ریوی جدیترین شــکل از طاعون و
تنها نوعی از طاعون است که از طریق هوا انتقال
پیدا میکند .محققان این واکســنها را بر روی
موشها آزمایش کرده و در این آزمایش دو دوز از
هر واکسن را به این موشها تزریق کردند.
آنها سپس این حیوانات را در حدود چهار ماه
( 120روز) پس از واکسینه شدن به طاعون ریوی

آلوده کردند .در آزمایشهای مختلف ،بین  80تا
 100درصد از این حیوانات که واکســینه شــده
بودند ،از بیماری طاعون جان سالم به در بردند.
اگر چه واکســن طاعون در گذشته نیز تولید
شده بود اما در حال حاضر هیچ یک از آنها توسط
ســازمان غذا و داروی آمریکا تایید نشده است.
پیشــتر نیز محققان موفق به تولید یک واکسن
شــده بودند که از طاعون غدد لنفاوی جلوگیری
میکرد اما این واکســن توانایی مقابله با بیماری
طاعون ریوی را ندارد.

باشــیم که قرار بود جایگاه علمی  ایران باالتر هم
برود نه اینکه صرف ًا پایین نیاید.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای ،آســیب دیدن
حرکت علمی  کشــور را موجب یــأس نخبگان و
نسل جوان خواندند و افزودند :این خسارت بسیار
ســنگین ،به راحتی و به ســرعت جبران نخواهد
شد و موجب اقبال فرزانگان جوان به کشورهای
دیگر خواهد شد.
رهبــر انقالب اســامی ،شناســایی و جذب
اســتعدادهای جوان را از وظایف مهم دستگاهها
برشــمردند و تذکر دادند :قبل از اینکه بیگانگان
در نمایشگاههای علمی  داخل کشور یا با روشهای
دیگر ،این ســرمایه  های عظیم را کشف و جذب
کنند ،شــما این جوانان فرزانه را شناسایی کنید و
مورد حمایت قرار دهید.
رهبر انقــاب اســامی  با بیــان نکاتی که
می  توانــد به حرکــت پر برکت علــم و فناوری
شــتاب دهد ،افزودنــد« :حمایت از شــرکتهای
دانش بنیان»« ،گســترش ک ّمی و ارتقای کیفی
این شــرکتها» و «دخالت دادن آنها در بخش  ها
و طرح  های اصلی کشور» ضرورت  هایی است که
باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
ایشــان« ،ترویــج اســتفاده از محصــوالت
شــرکتهای دانــش بنیــان» را در تقویــت این
شــرکت  ها مهم دانستند و به مســئوالن دولتی
گفتند :مقرر کنید که نیازهای دستگاههای دولتی
از محصوالت شــرکت  های دانــش بنیان تأمین
شود.
«جدی گرفتن تشــکیل هسته  های نخبگانی
در دانشــگاهها» و «مراقبــت وزارت آموزش و
پرورش برای حل مشکالت سازمان ملی پرورش
استعدادهای درخشــان» دو نکته دیگری بود که
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در تقویت حرکت
علمی  کشور مؤثر و مفید خواندند.
رهبر انقالب اســامی  با اشاره به اهمیت بنیاد
ملی نخبگان ،بــه توانایی  ها و صحت عمل دکتر
ســتاری معاون علمی  رئیس جمهور ابراز اعتماد
عمیق کردند اما افزودند :در    باره مشکالت موجود
میان معاونت علمی  و بنیاد نخبگان نگرانی وجود
دارد و باید با جدا ســازی آنها یا انتصاب مدیری
قوی برای بنیاد ،این مشکالت را حل کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گزارشهای موجود
در    بــاره ُکند شــدن یا توقــف طرح  های کالن
تحقیقاتی در عرصه  های مهمی  همچون هوافضا،
ماهواره ،هســته ای و برخی زمینه  های دیگر را
مایــه نگرانی خواندند و تأکید کردند :مســئوالن
توجــه کامل کنند که این گونــه طرح  های مهم
مطلق ًا نبایــد ُکند ،نیمه تعطیل یا متوقف شــود،
زیرا با ایجاد خســارت علمی ،دانشمندان جوان را
مأیوس می  کند و این خطر بسیار بزرگی است.
اصفهان با حضور فرماندهان کشــوری و لشکری
آغاز شده اســت هم اکنون با انجام عملیات  های
مختلف پروازی ادامه دارد.
در این رزمایش ســه روزه انواع هواپیماهای
شکاری رهگیر ،شکاری بمب افکن ،ترابری نیمه
سنگین و سبک ،هواپیماهای ارتباطی و شناسایی،
ســوخت رســان و انواع پهپادها حضــور دارند و
بخشــی از توان نیروی هوایــی ارتش جمهوری
اســامی  در صیانت و دفاع از حریم هوایی میهن
اسالمی  به نمایش گذاشته می  شود.
شهاب و فجر ،گفت :این ادعا صحیح نیست .آنچه
در عملیات آزادســازی موصل به وقوع میپیوندد
مبارزهای اســت کــه دولت و ملت عــراق علیه
تروریستها و حامیان آنها انجام میدهند.
والیتی با بیان اینکه جمهوری اســامی  ایران
به هیچ وجه در این امر مهم و سرنوشــت ســاز
دخالت مســتقیم ندارد ،خاطرنشــان کرد :ایران
کمکهای مستشاری را همواره بر اساس خواست
دولت عراق انجام داده و اگر نیازی به مشــورتی
باشد کشــورمان از دادن مشورت به دولت عراق
دریغ نمیکند و به هیچ وجه در امور داخلی عراق
دخالت نکردیم.

طاعون که باعث مرگ میلیونها نفر در اروپا
شــده ،یک بیماری همه گیر بوده که مرگ سیاه
نام گرفته است.
به گــزارش مرکــز کنترل و پیشــگیری از
بیماریها ،در آمریکا ساالنه به طور میانگین  7نفر
در اثر این بیماری جان خود را از دست میدهند.
ایــن بیماری با مصرف آنتی بیوتیک قابل درمان
است به شــرط آنکه در مراحل اولیه ابتالی فرد
به عفونــت مصرف دارو آغاز شــود .اما به گفته
این پژوهشــگران ،بدون انجــام اقدامات فوری،
طاعون یک بیماری  100درصد کشــنده است.
محققان این پژوهش قصد دارند تا این واکسنها
را پیش از آزمایش بر روی انسانها ،ابتدا بر روی
پستاندارانی مانند میمونها آزمایش کنند.
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اردوغان:

مخالفان مشارکت ما در نبرد موصل ،از
به هم خوردن نقشههایشان در سوریه
ناراحتند

رجب طیــب اردوغان اعالم کرد :کســانیکه نمیخواهند
ترکیه در عملیات موصل شرکت کند ،کسانی هستند که از بر
هم خوردن نقشههایشان در سوریه ناراحت هستند.
به گزارش ایســنا ،بــه نقل از خبرگــزاری آناتولی ،رئیس
جمهور ترکیه با اشــاره به گفتوگویش بــا والدیمیر پوتین،
همتای روسیاش گفت :در    باره حلب گفتوگو کردیم و روسیه
اعالم کرد که بمبارانهای خود را متوقف میکند.
وی گفــت :در    باره حضــور نیروی هوایی کشــورمان در
عملیات موصل با نظامیان آمریکایی به مکاتباتی دست یافتیم.
اردوغــان اضافه کرد :پس از پایان همه مســائل ،حامیان،
کشورهایی که بر سر راه ما سنگ اندازی کردند و کشورهایی
که چاله کندند ،را از یاد نخواهیم برد.
وی در ادامه خطاب به مقامات عراقی گفت :مگر زمانی که
ترکیه درهایش را به سوی  300هزار پناهجوی عراقی گشود،
آسوده خاطر نشدید؟

شلیک موشک از سوی یمن به محل تجمع
نظامیان سعودی در جنوب عربستان

نیروهای ارتش و کمیته  های مردمی  یمن دیروز یک فروند
موشــک از نوع زلزال  1به محل تجمع نظامیان ســعودی در
استان عسیر در جنوب عربستان شلیک کردند و چهار خودروی
نظامی  ائتالف سعودی را در استان نجران منهدم کردند.
پایگاه خبری به نقل از منابع یمنی گزارش داد که نیروهای
یمنی در واکنش به حمالت بی امان ائتالف سعودی به اهداف
و مواضع غیر نظامی  در یمن ،محل تجمع نظامیان عربســتان
را در گذرگاه علب در اســتان عســیر با موشک زلزال  1هدف
قرار دادند.
همچنیــن نظامیان ائتالف ســعودی درصدد تالش برای
پیشــروی به ســمت گذرگاه البقع در نجــران بودند که چهار
خودروی آنها به دست نیروهای ارتش یمن منهدم شد.
شبکه خبری المسیره نیز به نقل از یک منبع نظامی  گزارش
داد که یــگان توپخانه ای و موشــکی ارتــش یمن مواضع
نظامی  ائتالف ســعودی را در منطقه کهبوب در استان لحج در
جنوب یمن هدف قرار داد که بر اثر آن شماری نظامی  دشمن
کشته و زخمی  شدند.
نیروهای ارتش و کمیته  های مردمی  یمن روز گذشــته نیز
یک خودروی ائتالف سعودی را در جنوب کهبوب منهدم کردند.
ایــن در حالی اســت کــه جنگنده  های عربســتان دیروز
سه بار صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند.

ادامه از ستون روبرو

صورت قطره چکانی گاه هست و گاه نیست.
از طرفی مدام مسئولین سیاسی و فرهنگی
از مطبوعات می خواهند به رســالت و وظیفه
خود عمل کنند و در ارشــاد خلــق و مقابله با
جوســازی های مخالفان انقالب و نظام جدی
باشند و کوتاه نیایند.
به جــرأت می گویم که تفنگ بــادی ما همین خرج
کم جان گذشــته خود را هم دیگر به اتمام رســانده زیرا
از یک طرف کاغــذ و دیگر ملزومات چــاپ روز به روز
گران می شود و از طرف دیگر از یارانه ها خبری نیست و
بودجه ای هم برای راست و ریس کردن مطالب مخاطب
پســند نداریم .ما همــه از بزرگ و کوچــک و تهرانی و
شهرستانی دیکته ها را از روی دست هم می نویسیم و به
ندرت روزنامه یا خبرگزاری متفاوتی را می توان مشاهده
کرد که کاری کارستان کرده باشد.
حجم وسیع نشریات مکتوب معضل دیگری است که
وزارتخانه را ملزم می کند نــان اندکی که دارد بین همه
کم و بیش توزیع کند و می شود صد شهر خراب که یک
ده آباد ندارد.
قوانین دســت و پاگیــر و محدودیت هــای قانونی و
عرفی که مانع تهیه و انتشــار مطالب بــرای ذائقه های
مختلف می شود ســفره تک غذایی پهن کرده و تنوعی
در نوشته ها حتی به لحاظ سرگرمی هم دیده نمی شود.
ما هم مثل وعاظ و ســخنران هایی هستیم که ساعت
به ساعت سخنرانی می کنند و فرصت مطالعه ندارند .چه
بایدمان کرد؟
آیا وقت آن نرســیده که میزان تأثیرگذاری مطبوعات
را با دیدی کارشناســانه افزایش دهیــم و از حمایت آنها
دریغ نکنیم؟
آیا به همان میزان که قطع ًا نه بلکه اندکی از بودجه های
نظامــی را که ضرورت دارد و می-باید بیشــتر از آن هم
باشــد نباید خرج وسایل جنگ نرم و رســانه ای کنیم؟
بدانیم که توپخانه دشمن با نقطه ضعف گیری
از مدیران ما مدام خرج پرتاب خود را افزایش
می دهد و برعکس ما آن را کاهش می دهیم تا
بدانجا که گفته می شود هر کس می تواند بماند
و هر کس نمی تواند تعطیل کند.
و مــن کوچک که بعد از ســی ســال روزنامه نگاری
عاشقانه علیرغم میل باطنی تن به نگارش چنین مطالبی
می دهــم صرف ًا برای پیشــگیری از بحرانی اســت که
تعطیلی بســیاری از نشــریات خصوصی را در پی دارد و
یادآور ضرب المثل قدیمی اســت که« :دوست می گوید
گفتم و دشمن می گوید می خواستم بگویم»
والسالم

