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محسن رضایی دوباره به سپاه بازگشت
مراســم دانشآموختگــی دانشــجویان افســری و تربیــت پاســداری دانشــگاه امــام
حســین(ع) امــروز بــا حضــور فرمانــده معظــم کل قــوا و حضــور مجــدد ...
یادداشت

سرمقاله

محمد عسلی

میگویند ،شایعات

میگوییم تا بشــود ،زبــان بنده قلم خداســت ،این
ضربالمثــل قدیمــی راه ما را از صــواب کج کرده
اســت .پخش شــایعات دیگر در تاکسی و اتوبوس و
یا در محافل عمومی و خصوصی خالصه نمیشــود،
بلکه گاه و بیــگاه در فضاهای مجازی که این روزها
دلمشغولیهای بسیاری از مردمند نیز رونق بیشتری
دارد.
افســوس ،فالنی مرد .چند ســاعت بعد نــه فع ً
ال در
کماســت ،یک ســاعت بعد اخبار موثق حاکی است
به طرز معجزهآســایی از مرگ نجات یافته و فع ً
ال در
بیمارستان دوران نقاهت را میگذراند.
از زمان اعالم مرگ یک شخصیت سیاسی مذهبی و
یا فرهنگی تا اعالم دروغ بودن آن گاه یک روز ،چند
روز و یک هفته میگذرد و در طول مدت ســکوت و
پاسخگویی ،شایعات بیشتر قوت میگیرد.
اســتاندار ،به تهران فرا خوانده شد ،گفتهاند به زودی
عوض میشــود .چند روز بعد نام جانشین ایشان روی
شــبکههای بعض ًا خبری هم اعالم میشود ،وقتی این
خبــر آنچنان قوت میگیرد که یکــی از روزنامههای
محلی هم با تیتر درشت آن را منعکس میکند ،دیگر
برای خوانندگان و مخاطبان هیچ شکی باقی نمیماند
که خبر تغییر استاندار درست است ،اما بعد از چند روز
از طرف وزارت کشــور رسم ًا اعالم میشود که چنین
تغییری در دســتور کار نبوده هر چند شایعات موجب
شده استاندار هم در شک بیفتد که بله قرار است برود،
اما نمیداند حاال چه موضعی بگیرد و از کی و کجا به
طور موثق سؤال کند که چرا باید برود یا بماند!
مورد دیگر یکی از مشــاوران ریاست جمهوری اعالم
میکنــد  6میلیون نفر از لیســت یارانهبگیرها حذف
میشــوند ،درســت روز بعد جناب وزیر اعالم میکند
هیچ یارانهبگیری حذف نشــده اســت .روز بعد یکی
از دبیران ریاضی آمــوزش و پرورش به دفتر روزنامه
مراجعه میکند و وقتی پای درد دل ایشان مینشینم
میگوید« :بــه خدا من یک دبیر حقوقبگیر بیشــتر
نیستم ،یارانه مرا حذف کردهاند و به من گفتهاند :شما
دکتر هستید .من گفتهام دخترم دانشجوی دکتراست،
من جز حقوق آموزش و پرورش درآمدی ندارم»...
به راســتی آدم میماند چه حرفــی را باور کند ،گویی
همــه در دامی افتادهایم که خالصمــان از اثرگذاری
شایعات و خروج از این وضعیت اسفبار میسر نیست.
و اما بعد.
میدانید چرا در فارس و به ویژه در شیراز بازار شایعات
گرم است؟
میدانید چرا همیشــه شــایعات منفی زبــان به زبان
میچرخند؟
میدانید چــرا وقتی یکی از دیگری ناراضی اســت،
حرف دلش را زود در ذهن این و آن رسوخ میدهد و
کسی به دنبال صحت و سقم آن نیست تا بیجهت به
انعکاس شایعه دامن نزند؟
و میدانید چرا...؟
پاســخ تمامی ایــن چراها را میتــوان در یک جمله
خالصه کرد؛ فقر فرهنگی.
فقر فرهنگی یعنی شــما را  12سال در مدارس و بین
 4تا  8سال در دانشگاهها صرف ًا به عنوان یک شنونده
مطیع پــرورش میدهند و تو حق اظهار نظر نداری و
بــه تو عادت نمیدهند که بیجهــت مطلبی را بدون
تحقیق و تفحص نپذیری.
فقر فرهنگی یعنی عدم اعتماد به شــبکههای خبری
خودی و توسل به شبکههای بیگانه.
فقر فرهنگی یعنی ترس از انتقاد و سؤال و جواب.
فقر فرهنگی یعنی اگر از مسئولی انتقاد کردی ،زمین
و زمان را به هم مــیدوزد تا تو را مجبور کند حرفت
را پس بگیری.
فقــر فرهنگی یعنــی خط قرمزهایی کــه در طول و
عرض مدام گســترش مییابند و بــه بعضی چیزها و
شخصیتها تقدس میدهیم در صورتی که در حیطه
اختیارشان میباید پاسخگو باشند.
فقر فرهنگی یعنی هر کس و در هر جایگاهی به خود
اجازه دهد در مورد موضوعی که ربطی به کار او ندارد
مصاحبه و اظهار نظر کند.
فقر فرهنگی یعنی آهســته برو ،آهســته بیا تا گربه
شاخت نزنه...
آری شــایعات خیلی زود در کشــور ما زبان به زبان
میشود؛ زیرا هر کس بر این باور است که اگر این خبر
را به گوش دیگری برســاند او را خوشحال یا تحریک
کرده و با او در انعکاس خبر مشارکت میکند.
حال اگر رســانهها هر آنچه مینویســند یا انعکاس
میدهنــد روایتگــر آن اخبــار با صداقــت و بدون
ادامه در ستون روبرو

رییــس قــوه قضاییــه جنایــت گروههــای
تروریســتی و خشــونتگرا بــه نــام اســام
و علیــه مــردم مســلمان منطقــه بــا حمایــت
گروههــای اســتکباری و حامیــان منطقــهای
را یــادآور گــروه خــوارج در صــدر اســام
دانســت و گفــت :جنایتهــای متعــدد ایــن
گروههــا بــه نــام اســام و علیــه مــردم
بیگنــاه نشــان میدهــد کــه گویــا خــوارج
جدیــدی در دنیــای اســام شــکل گرفتــه
اســت.
آیــت اهلل آملــی الریجانــی در ادامــه بــه
تحــرکات اخیــر جبهــه مقاومــت و تــاش
دشــمنان ایــن جبهــه بــرای متوقــف کــردن
پیروزیهــای آن نیــز اشــاره کــرد و افــزود:
متاســفیم کــه دشــمنان اســام و مدعیــان
دفــاع از حقــوق بشــر و مخالــف بــا تروریســم
بــا ملتــی مــی جنگــد کــه مایــل بــه تعییــن
سرنوشــت خــود بــدون دخالــت بیگانــگان
ایســنا  :ســخنگوی وزارت خارجــه کشــورمان
بــا بیــان اینکــه «وزارت امــور خارجــه
درجریــان ســفر یــک هیــأت از طالبــان
بــه ایــران نیســت» ،گفــت :بایــد پیگیــری
شــود کــه منابعــی کــه خبــر ســفر هیــأت
طالبــان را بیــان کردنــد بــا چــه اطالعــات
و مســوولیتی ایــن خبــر را منتشــر کردنــد.
مرضیــه افخــم در نشســت خبــری صبــح
دیــروز بــا خبرنــگاران همچنیــن در
پاســخ بــه ســوالی در بــاره کشــتی نجــات
ایــران،اظهــار کــرد :ایــن کشــتی حامــل
کمکهــای انساندوســتانه بــوده و در
هماهنگــی کامــل بــا ســازمان ملــل ،صلیــب
ســرخ جهانــی ،ســازمان بهداشــت جهانــی و
ســازمان امــور قضایــی اســت .مــا در ارتبــاط
و هماهنگــی کامــل بــا ایــن ســازمانها
هســتیم.
او افــزود :اگــر رفتــاری خــاف ایــن
هماهنگیهــا رخ دهــد نــه تنهــا واکنــش
مــا بلکــه واکنــش همــه نهادهــای مرتبــط
بینالمللــی را در بــردارد .امیدواریــم ایــن
کشــتی بــه یمــن رســیده تــا کمکــی بــه
شــرایط فاجعــه بــار ایــن کشــور باشــد.
او بــا اشــاره بــه عزیمــت تیــم مذاکــره کننده
ایــران در ســطح معاونــان و کارشناســان بــه
ویــن کــه بامــداد دیــروز انجــام شــده اســت
گفــت :مذاکــرات بــرای ادامــه نــگارش متــن
پیشنویــس توافــق از دیــروز در ویــن آغــاز
ایســنا  :مراســم دانشآموختگــی دانشــجویان
افســری و تربیــت پاســداری دانشــگاه امــام
حســین(ع) دیــروز بــا حضــور فرمانــده معظــم
کل قــوا و حضــور مجــدد محســن رضایــی
بــا لبــاس فــرم ســپاه در دانشــگاه امــام
حســین(ع) برگــزار شــد.
خبــر بازگشــت محســن رضایــی بــه ســپاه از
اوایــل ســال جدیــد قــوت بیشــتری گرفتــه
بــود ،کــه بــا ایــن حضــور قطعیــت آن ثابــت
شــد .پیــش از ایــن گفتــه شــده بــود کــه
محســن رضایــی طــی نامــهای درخواســت
بازگشــت خــود بــه ســپاه را مطــرح کــرده
و بــا ایــن بازگشــت جهــت تدریــس در
دانشــگاه موافقــت شــده اســت.
رضایــی کــه چندســالی میشــد از فضــای
نظامــی بــه فضــای سیاســی وارد شــده بــود،
شــاید بــا تصمیــم دوبــاره بــه پوشــیدن لبــاس
ســپاه قصــد دارد در زمینــه انتقــال تجربیــات
خــود بــه کادر ایــن نهــاد وارد عمــل شــود
و دانســتههای خــود را بــه دیگــر ســپاهیان
منتقــل کنــد.
کنعانیمقــدم از همفکــران محســن رضایــی
ایســنا  :فنــاوران از یــک نمایشــگر مســطح
جدیــد رونمایــی کردهانــد کــه ضخامــت آن
تنهــا یــک میلیمتــر بــوده و بــا وزن کمتــر
از دو کیلوگــرم ،توســط آهنربــا بــه دیــوار
میچســبد .
ایــن تلویزیــون  OLEDکــه در حــال حاضــر
تنهــا بــه شــکل مفهومــی در یــک نشســت
مطبوعاتــی در کــره و از ســوی شــرکت
الجــی معرفــی شــده ،از یــک بخــش پشــتی
آهنربایــی برخــوردار اســت کــه روی دیــوار
چســبانده میشــود و ســپس تلویزیــون روی
آن قــرار میگیــرد.
همچنیــن بــرای برداشــتن نمایشــگر 2.9
کیلوگرمــی از روی دیــوار ،بــه ســادگی
میتــوان آن را از روی بخــش آهنربایــی جــدا
کــرد .شــرکت الجــی امیــدوار اســت کــه
تلویزیونهــای  OLEDهمهگیــر شــوند.
ایــن تلویزیونهــا بســیار نازکتــر از ســایر
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مشکلی با افزایش زمان نگارش متن توافق نداریم
ســخنگوی وزارت خارجــه کشــورمان بــا بیــان اینکــه «وزارت امــور خارجــه درجریــان
ســفر یــک هیــأت از طالبــان بــه ایــران نیســت» ،گفــت :بایــد پیگیــری ...

رئیس قوه قضاییه :

خوارج جدیدی در دنیای اسالم
شکل گرفته است

هســتند .رئیــس قــوه قضاییــه تاکیــد کــرد:

دشــمنان جبهــه مقاومــت از هیــچ گونــه

افخم:

مشکلی با افزایش زمان نگارش
متن توافق نداریم

شــد و بحثهــای جــدی مــورد نظــر اســت
و هنــوز پرانتزهایــی در متــن وجــود دارد کــه
نیازمنــد بــه گفتوگــو در ســطوح مختلــف
حتــی گفتوگــو و تصمیمگیــری سیاســی
در ســطح مقامــات باالتــر اســت.
افخــم ادامــه داد :هنــوز نــگارش متــن
پیشنویــس قطعــی و نهایــی نشــده اســت.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی ایــران دربــاره
نحــوه اجــرای توافــق گفــت :آنچــه تــا االن
مــورد بحــث قــرار گرفتــه ایــن اســت کــه
در یــک روز توافــق اجــرا و بعــد قطعنامــه

شــورای امنیــت بــرای لغــو تحریمهــای
قبلــی صــادر خواهــد شــد و در فاصلــهای
مشــخص و مــورد توافــق اجــرای توافــق
جامــع را بــه طــور همزمــان خواهیــم داشــت.
در مقطعــی کــه فرصــت داریــم تــا بــه زمــان
اجــرای توافــق برســیم کنگــره آمریــکا
میتوانــد شــیوهی اجــرا و مســائل داخلــی
خــود را ترســیم کنــد و ایــن بــه آنهــا مربــوط
اســت .وی تاکیــد کرد:اجــرای همزمــان
توافــق جامــع مــورد تاکیــد و همچنــان در
حــال پیگیــری و بحــث اســت بــه شــکلی

تلویزیون کاغذی دیواری که با آهنربا به دیوار میچسبد
فنــاوران از یــک نمایشــگر مســطح جدیــد رونمایــی کردهانــد کــه ضخامــت آن تنهــا
یــک میلیمتــر بــوده و بــا وزن کمتــر از دو کیلوگــرم ،توســط آهنربــا ...
کمکــی بــه تروریســتهای منطقــه دریــغ نمــی
کنــد و کارشــان بــه جایــی رســیده کــه افــراد
را از جاهــای مختلــف دنیــا بــا شــعارها و وعده
ای توخالــی جمــع میکننــد بــه طــوری کــه
ظاهــراً خــوارج جدیــدی بــه راه انداختهانــد
کــه بــه نــام اســام و جهــاد اســامی
مرتکــب هــر گونــه جنایتــی مــی شــوند.
آیــت اهلل آملــی الریجانــی بــا تاکیــد بــر
لــزوم حمایــت از جبهــه مقاومــت و تبریــک
بــه دولــت و ملــت ســوریه بــه خاطــر
پیروزیهــای اخیرشــان گفــت :جبهــه مقاومــت
در واقــع جبهــه مــا اســت و همــه مســلمانان
موظــف بــه حمایــت مــادی و معنــوی از
جبهــه مقاومــت هســتند .در ادامــه ایــن
جلســه ،مســئوالن عالــی قضایــی ســاماندهی
ســتاد دادگســتری کل اســتانها را در دســتور
کار خــود قــرار دادنــد و در ایــن خصــوص بــه
بحــث و بررســی پرداختنــد.
کــه همــه تعهــدات از ســوی دو طــرف در
یــک روز صــورت گیــرد.
بــرای مــا رســیدن بــه یــک راه حــل مهمتــر
از جــدول زمانبنــدی مذاکــرات اســت
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا؛ ســخنگوی
وزارت خارجــه در ادامــه تصریــح کــرد:
گــروه کارشناســی و معاونــان ،تنظیــم
متــن پیشنویــس را دنبــال میکننــد و
پیشبینــی کردنــد در جلســات فشــرده
بتواننــد یــک متــن واحــد را بــه دســت
آورنــد امــا ایــن متــن بــه شــکلی خواهــد
بــود کــه هنــوز پرانتزهایــی دارد کــه نیازمنــد
تصمیمگیــری اســت و ممکــن اســت تــا
پایــان ژوئــن ( 10تیــر) و یــا حتــی بیشــتر از
ایــن زمــان بررســیها ادامــه یابــد.
افخــم در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاری مبنــی
بــر ایــن کــه تــا چــه انــدازه احتمــال تمدیــد
دوبــاره مذاکــرات را میدهیــد؟ گفــت:
همــواره گفتــهام نمیتــوان ایــن مذاکــرات
را پیشبینــی کــرد .اگــر مســیر تنظیــم
متــن پیشنویــس نیازمنــد زمــان بیشــتری
باشــد مــا مشــکلی نداریــم امــا رونــد
مذاکــرات و نــگارش متــن ایــن موضــوع
را نشــان خواهــد داد .اگــر نیــاز بــه زمــان
باشــد ضــروری اســت تــا ایــن کار ادامــه
یابــد .بــرای مــا رســیدن بــه یــک راه حــل
مهمتــر از جــدول زمانبنــدی مذاکــرات
اســت.

محسن رضایی دوباره به سپاه بازگشت

پاســداران ،ســازمان رزم ســپاه را
طــرح ریــزی کــرد و بــه فرمــان حضــرت
امــام(ره) ،ســپاه را بــه  3نیــروی زمینــی،
دریایــی و هوایــی مجهــز نمــود و توانســت
ســپاه را در قالــب  5نیــرو ســازماندهی کنــد.
در ایــن دوره همچنیــن اقــدام بــه تأســیس 2
دانشــگاه امــام حســین (ع) و بقیــه اهلل (عــج)
نمــود و بــه منظــور بهرهگیــری از ظرفیــت
یگانهــای مهندســی ســپاه بــرای کمــک
بــه دولــت در اجــرای طرحهــای عظیــم
ســازندگی کشــور ،خــود شــخص ًا فرماندهــی
قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء را برعهــده
گرفــت .وی در شــهریور  1376پــس از قبــول
اســتعفای وی توســط رهبــر معظــم انقــاب،
بــه عنــوان «دبیــر مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام» منصــوب شــد و مطالعــات
اولیــه بــرای تنظیــم ســند چشــم انــداز 20
ســالۀ ایــران را آغــاز کــرد .وی بــا تکمیــل
تحصیــات خــود در مقطــع دکتــری اقتصــاد
دانشــگاه تهــران ،عهــده دار مســئولیت ادارۀ
کمیســیون اقتصــاد کالن مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام شــد.

تلویزیون کاغذی دیواری که
با آهنربا به دیوار میچسبد

برخــورداری از واحــد نــور پــس زمینــه ،از خــود
نــور میتابانــد .رونمایــی از ایــن نمایشــگر 55
اینچــی ،بخشــی از یــک اعــام بزرگتــر الاج
بــرای برنامههــای آینــده آن بــود .بــه گفتــه
ایــن شــرکت کــرهای ،اســتراتژی نمایشــگر آن
بــر فنــاوری  OLEDتمرکــز خواهــد داشــت،
اگرچــه هنــوز ایــن شــرکت نتوانســته تولیــد
انبــوه ایــن تلویزیونهــای پیچیــده را آغــاز
کنــد .الجــی قصــد دارد از ســه ماهــه ســوم
ســال جــاری کار تولیــد  OLEDرا تــا ســطح
قابــل توجهــی کــه نیــاز مشــتری را بــرآورده
نمایــد ،آغــاز کنــد .بخــش نمایشــگر الجــی
تمرکــز خــود را بــر روی نمایشــگرهای بــزرگ
ادامــه خواهــد داد و قصــد دارد در ســال جــاری
یــک تلویزیــون  99 OLEDاینچــی را بــه
بــازار معرفــی کنــد .تاکنــون ایــن شــرکت بــه
ارائــه مدلهــای  66 ،55و  77اینچــی بــا ایــن
نمایشــگر پرداختــه اســت.

در گفتوگویــی در ایــن زمینــه در بــاره ادامــه
فعالیــت سیاســی او گفتــه بــود :امامخمینــی
(ره) فرمودنــد نظامیهــا نبایــد در گروههــا
یــا احــزاب سیاســی باشــند.
محســن رضایــی در خــرداد  1358واحــد
اطالعــات و بررســیهای سیاســی را در
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بنیــان
نهــاد و بــه عضویــت شــورای فرماندهــی

انــواع نمایشــگرهای هســتند زیــرا نمایشــگر

ســپاه درآمــد .در شــهریور  1360از ســوی
حضــرت امــام خمینــی(ره) بــه فرماندهــی
کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی
(بــه عنــوان پنجمیــن فرمانــده کل ســپاه)
منصــوب شــد و در دوران پرافتخــار هشــت
ســال دفــاع مقــدس ،فرماندهــی ســپاه را
برعهــده داشــت.
در دوره تصــدی فرماندهــی کل ســپاه

آنهــا برخــاف انــواع LCDهــا ،بــدون
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آیتاهلل سبحانی:

مذاهب اسالمی ،رفع اختالفات را
به علما واگذار کنند

ایســنا  :آی ـتاهلل ســبحانی گفــت :انگلیــس ،ســنی را علیــه
شــیعه و شــیعه را علیــه ســنی میشــوراند کــه در ایــن کار
خــود نیــز بســیار اســتادانه عمــل میکنــد چــرا کــه ایــن
کشــور نــه بــه شــیعه عالقـهای دارد و نــه بــه ســنی و تنهــا
بــه نابــودی اصــل اســام فکــر میکنــد.
ایــن مرجــع تقلیــد در درس خــارج خــود کــه در مســجد
اعظــم قــم برگــزار شــد ،بــه تشــریح توطئههــای دشــمنان
اســام و انقــاب علیــه مبانــی ارزشــی اســام و لــزوم
هوشــیاری در برابــر آنــان پرداخــت.
وی بــا اشــاره بــه حــوادث صــدر اســام خاطرنشــان کــرد:
از آیــات قــرآن کریــم و روایــات اهــل بیــت(ع) چنیــن بــر
میآیــد کــه پیامبــر گرامــی اســام نســبت بــه آینــده امــت
خــود نگرانــی خاصــی داشــتند و در زمانــی کــه در بســتر
افتــاده بودنــد فرمودنــد دنیــا را تاریکــی فــرا گرفتــه اســت؛
کــه ایــن جملــه پیامبــر اکــرم(ص) حاکــی از آن اســت کــه
ایشــان نگــران اختــاف بیــن امــت اســامی بــوده اســت.

سقوط آخرین پایگاه نظامی دولت
سوریه در ادلب

ایســنا  :مخالفــان ســوری مدعــی شــدند کــه پایــگاه نظامــی
المســطومه در اســتان ادلــب ســقوط کــرده و بــا ایــن
عملیــات آخریــن پایــگاه نظامــی دولــت در ایــن اســتان بــه
دســت جبهــه تروریســتی النصــره و همپیمانــان آن افتــاده
اســت .بــه نقــل از شــبکه اســکای نیــوز عربــی ،دیــده بــان
حقــوق بشــر ســوریه کــه مقــر آن در لنــدن قــرار دارد بــا
تاییــد ایــن خبــر اعــام کــرد :پــس از درگیریهــای شــدید
ارتــش ســوریه بــا ائتــاف موســوم بــه "جیــش الفتــح"
نیروهــای دولتــی مجبــور بــه عقــب نشــینی از پایــگاه نظامی
المســطومه و شــهری بــا همیــن نــام در اســتان ادلب شــدند.
با سقوط پایگاه مذکور که آخرین پایگاه نظامی مهم دولت
سوریه در ادلب محسوب میشود ،تنها شهر اریحا در ادلب در
دست نیروهای دولتی باقی مانده است و این استان تقریبا به
کنترل مخالفان درآمده است.

منابع عراقی از رسیدن داعش به
 35کیلومتری بغداد خبر میدهند

ایســنا  :بــا وجــود اعــزام تعــداد زیــادی از نیروهــای دولتــی
و بســیج مردمــی عــراق بــرای نبــرد بــا داعــش در االنبــار،
برخــی منابــع عراقــی از رســیدن نیروهــای ایــن گــروه
تروریســتی بــه اطــراف ابــو غریــب ،در حومــه غربــی
بغــداد خبــر دادهانــد .بــه نقــل از پایــگاه اینترنتــی شــبکه
خبــری الجزیــره ،یــک منبــع نظامــی عراقــی اعــام کــرد:
اعضــای داعــش بــا چنــد عملیــات انتحــاری خــود را بــه
اطــراف شــهر ابوغریــب ،در  32کیلومتــری غــرب پایتخــت
عــراق رســاندهاند .بنــا بــه گفتــه ایــن منبــع ،در انفجــار دو
خــودروی بمــب گــذاری شــده کــه عامــان انتحــاری آنهــا
را هدایــت میکردنــد ،هشــت ســربازی عراقــی کشــته شــده
و  14تــن دیگــر زخمــی شــدند .ایــن منبــع نظامــی گفــت که
انفجــار نخســت در نزدیکــی یــک ایســت بازرســی ارتــش
در منطقــه الحصــوه در شــرق فلوجــه رخ داد و انفجــار دوم
پــادگان ارتــش عــراق در بخــش "گمــرگ" در غــرب
شهرســتان ابوغریــب را هــدف قــرار داد .وی خاطرنشــان
کــرد کــه داعــش تمامــی منطقــه صنعتــی حــد فاصــل
شــرق فلوجــه تــا حومــه غربــی ابــو غریــب را بــه تصــرف
درآورده و نیروهــای خــود را در اطــراف ابــو غریــب مســتقر
کــرده اســت .ایــن تحــوالت در حالــی صــورت میگیــرد
کــه ارتــش ،پلیــس فــدرال و نیروهــای بســیج مردمــی کــه
بــرای نبــرد بــا داعــش بــه اســتان االنبــار اعــزام شــدهاند،
توانســتند بخشهــای گســتردهای از منطقــه الکرمــه در
فاصلــه  60کیلومتــری شــرق رمــادی ،مرکــز ایــن اســتان
را تحــت کنتــرل خــود درآوردنــد.
ادامه از ستون روبرو

حاشیهپردازی و کم و زیاد باشد ،خوانندگان را به شک
و تردید در قبول یا رد آن تحریک نمیکند.
و در پایان در این کوتاه نوشــتار آنچه مهم مینماید
اینکــه برای مقابله با هر شــایعهای که به قول فقها
به شــیاع برسد و همهگیر شــود میباید قبل از فوت
وقت به صورت رســمی آن را تکذیب یا تأیید کنیم و
نگذاریم پس از اثربخشی چون جرقهای که در تندباد
جنگلی را به آتش میکشــد برای اطفای آن دست به
کار شویم.
خودسانسوری گاهی شایعات را دامن میزند .ترس از
ورود به فالن خبر نیز مردم را به کانالهای رسانههای
بیگانه ترغیب میکند.
چرا وقتی حرف و حدیثی درســت یــا غلط در مورد
شــخص تأثیرگذار و مــورد احترامی زبــان به زبان
میشود ،هیچ مســئولی فوراً پیرامون صحت و سقم
آن اظهار نظر نمیکند و وقتی اثرات منفی آن اذهان
عمومی را پر کرد ،آنگاه بیایند و بگویند اص ً
ال اینگونه
نبوده ،بلکه موضوع چیز دیگری بوده است .در چنین
شــرایطی آثار شایعه به سادگی از اذهان عمومی پاک
نمیشود.
امید اســت با تغییر و رویکرد واقعبینانهای خود را در
برابر شایعات و آثار آن مسئول و پاسخگو بدانیم.
والسالم

