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تعطیلی زمستانی مدارس به توسعه گردشگری کشور کمک میکند
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور با بیان اینکه تعطیلی
زمستانی مدارس به توسعه گردشگری کمک می کند...
سرمقاله

روزی که رازها آشکار می شود
معمول اســت کــه کارخانجات و شــرکت ها و
ســازمان ها در روزهــای پایانی ســال مبادرت به
انبار گردانی می کنند به این معنا که با محاســبه  ی
کاالهای ورودی و خروجی و بدهی ها و بستانکاری ها
تکلیف بستانکاران و بدهکاران و نهایتاً سود و  یا زیان
حاصل شده را محاسبه می کنند .انبارگردانی سالیانه
برای شــرکت هایی که چینش کاالها در انبار با نظم
و ترتیب همراه باشد آسان است و در انبارهایی که
کاالها دسته بندی نشده باشــند و میزان ورودی و
خروجی بــا ذکر تاریــخ و ارزش ریالی در آن ثبت
نشده باشد بسیار دشــوار است و جالب اینجاست
که برخی از چنین بی نظمی هایی سود می برند زیرا
کار انبارگردانی به اما و اگر می کشد و نهایتاً نتیجه  ی
قابل تحلیلی به دست نمی آید.
انبارگردانی را رها کنیم و برویم سراغ اخبار گردانی.
حاال چرا اخبار گردانی عــرض می کنم! مدیران در
طول ســال کاری خود ســخنرانی ها ،مصاحبه ها،
کنفرانس هــا ،بازدیدهــا ،اظهارنظرهــا ،وعده ها،
افتتاح هــا ،کلنــگ زنی ها ،تشــویق ها و تنبیه ها و
تهدیدها و هشدارها و نشســت های کاری زیادی
برگــزار می کنند و ظرف این مــدت عکس و خبر و
مصاحبه های آنها زینت بخش شبکه های تلوزیونی،
رادیویی ،فضای مجازی و رسانه های مکتوب است
به طوری کــه اگر بخواهیم بــرای هر مدیری  یک
پرونده  ی کاری بر اســاس اخبــاری که در پیوند با
موضوع کاری او منتشر و پخش گردیده و  یا به چاپ
رسیده است درســت کنیم چنین پرونده ای قطر و
حجم قابل مالحظه ای پیدا می کند لذا اگر خبرنگاران
و اصحاب رسانه بخواهند تحلیلی سالیانه از عملکرد
او ارائه کنند کار چندان دشــواری نخواهند داشت.
همچنین برگزاری  یک نشست داغ با هر مدیری در
پایان ســال کاری می تواند به منزله  ی  یک ارزیابی
شفاف باشد .به این ترتیب که همه رو به روی مدیر
بنشــینند و بگویند  یک سال تمام هر چه شما گفتی
ما نوشتیم و به ســمع و نظر مردم رسانیدیم حاال
نوبت شماست که بنشــینی و به سؤاالت گوناگون
ما پیرامون برخی شائبه ها ،مشکالت و نارسایی ها،
فرجــام کلنگ زنی ها و وعده هــا ،تخلفات احتمالی
و موفقیت ها پاســخ دهی و از دالیــل عدم تحقق
برخی ایده ها و وعده ها و مصوبه ها سخن بگویی و
مشخص کنی که برای جذب بودجه های اختصاص
داده شــده چه برنامه ای داشته ای و چند درصد از
بودجه هــای مصوب را جذب کرده و به ســرانجام
رسانیده ای.
البته برخی مالحظــات را نیز نباید نادیده گرفت.
انصافاً  یــک مدیر بایــد از مصونیت های الزم برای
ابراز نظر برخوردار باشــد مث ً
ال در جایی که به دلیل
دخالت برخی از شــخصیت های کشوری و استانی
موفق به اجــرای ایده های خود نشــده باید بتواند
بدون احســاس ترس و ناامنی حرفــش را بزند.
معموالً برخــی از مدیران طرح ناگفته هایشــان را
برای روز تودیع و معارفــه می گذارند خصوصاً اگر
در آستانه  ی بازنشســتگی باشند ضریب صداقت و
واقــع گویی آنها بــاال می رود و حرف دلشــان را
می زنند .بی گمان در شرایط آلودگی فضای سیاسی
و اقتصادی کشــور به رانت و قوم و خویش بازی و
اختالس  ،یــک مدیر اگر خورده و برده ای نداشــته
باشد و صابونش هم به تن بیت المال نخورده باشد
حرف های زیــادی برای گفتــن دارد .به طوری که
اگر  یک آدم خوش حوصله و در عین حال نترس پیدا
شود و به دلمویه های برخی از مدیران و کارشناسان
درســتکار ادارات مختلف که اغلب هم بازنشســته
شده اند  یا در آســتانه  ی بازنشستگی هستند گوش
بســپارد و همه  ی گفته ها و خاطراتشان را ثبت کند
پیرامون فرهنگ دیوانساالری ظرف دهه های گذشته
چند صد مجموعه تاریخ شــفاهی نوشته خواهد شد
که برای آینــدگان به عنوان آیینــه  ی عبرت قابل
اســتفاده خواهد بود .همان گونه کــه ما هم اکنون
با مطالعه  ی ســفرنامه های مربوط به عهد قاجار و
خاطرات درباریان می فهمیم که سرنوشت مردم ما
در دو سده  ی پیش در دست چه کسانی بوده است.
آیندگان نیز درخواهند  یافت که چه افراد درســتکار
و  یا خطاکاری در این عصر عهده دار امور بوده اند.
اگر چه رادیو و تلوزیون هر کدام آرشــیوی مجزا
برای مراجعه اهــل پژوهش دارند اما چون مکانیزم
دسترسی به آرشیوهای صدا و سیما پیچیدگی های
خاص خود را دارد و فضــای مجازی هم به صورت
مقطعی و گذرا اخبار و رویدادها را منعکس می کند و
مراجعه به اخبار انباشته شده در فضای مجازی بسیار
دشوار اســت ،تنها روزنامه ها و مجالت و کتاب ها
هستند که می توانند مرجع قابل اعتمادی برای مردم
جهت مرور تاریخ معاصر باشــند کما این که اگر به
آرشــیو روزنامه  ی اطالعات مراجعه کنیم می توانیم
تمام رویدادهای قبل و بعد از انقالب و سخنرانی ها
و وعده ها و آرمان ها را مرور کنیم و با تحلیل نقطه ای
بازه های زمانــی بفهمیم کجا بوده ایــم و به کجا
اد  امه د  ر ستون روبرو
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تکمیل حلقه محاصره تروریستها در  ۳۰۰روستا در حومه حلب ،ادلب
و حماه توسط ارتش سوریه
ارتش سوریه به طور کامل افراد مسلح در  ۳۰۰روستای حوم ه ادلب ،حماة و حلب...

سرمقاله
اسماعیل عسلی

ایران و جهان

قول آزادی دانشجویان بازداشتی را گرفتهایم
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :براساس آمار موجود در کل کشور نزدیک به  130نفر
دانشجو در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده اند که از این تعداد ...

روحانی با استقبال از بیانات رهبر معظم انقالب؛

حل مشکالت اقتصادی و تامین حقوق شهروندان دستور کار
اصلی دولت است

ایرنا :رییس جمهوری با اســتقبال از بیانات
روز سه شــنبه رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید
کرد :حل مشــکالت اقتصــادی و تامین حقوق
شهروندان دستور کار اصلی دولت است.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت
جمهوری ،حجتاالســام و المســلمین حسن
روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت که
ریاست آن را برعهده داشت ،ضمن تشکر از بیانات
روشــنگرانه مقام معظم رهبری در     باره حوادث
اخیر ،افزود :رویکرد اصلی دولت در الیحه بودجه
سال  97اشتغالزایی و حرکت به سمت ریشهکنی
فقر مطلق است و پیرو تاکید رهبر انقالب ،مردم
انتظــار دارند که همه قوا و تمامی دســتگاهها و
نهادها با همدلی و همراهی به تحقق ســریعتر
ایــن اهــداف و تامیــن مطالبات بحــق مردم
کمک کنند.
رییسجمهوری با اشــاره به اینکه مشکالت

ایســنا :وزیر امور خارجه کشــورمان در     باره
پیشبینیاش از تصمیــم ترامپ گفت که "بعید
میدانم خود آقای ترامپ هم هنوز اطالع داشته
باشد که در ارتباط با برجام چه کار کند".
محمدجواد ظریف عصر روز چهارشــنبه بعد
از ورود به مســکو در جمع خبرنگاران در پاســخ
به ســوالی مبنی بــر اینکه پیشبینی شــما از
تصمیمی کــه ترامپ در روز جمعــه در ارتباط با
برجام خواهد گرفت ،چیست؟ گفت :معلوم نیست.
یکی از سیاستهایی که آقای ترامپ دنبال کرده
این اســت که قابل پیشبینی نباشد و ایشان در
حدی این سیاست را به نهایت خود رسانده است
که دیگر آمریکا حتی برای هیچ یک از شرکایش
نیز قابل اعتماد نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال
وجود دارد که با توجه به دعوت خانم موگرینی از
شما برای سفر به بروکسل ،آنها از تصمیم ترامپ
در ارتباط با برجام آگاهی داشــته باشند ،با خنده
گفت :من بعید میدانم که خود آقای ترامپ هم
اطالع داشته باشد که میخواهد چه کند.
وزیــر خارجــه کشــورمان افــزود :حتمــا
اروپاییهــا هــم هنوز اطــاع ندارنــد که چه
تصمیمی آمریکاییها خواهند گرفت.
ظریف همچنین در مورد اهداف ســفرش به
مسکو با بیان اینکه امروز حساب کردم از زمان
پذیرش مســوولیت وزارت خارجه این بیســت و

اقتصادی یک شبه پدید نیامده و عمدت ًا ناشی از
مدیریت نادرست در گذشته است ،اظهار داشت:
وقتی رهبــر معظم انقالب متواضعانه خود را نیز
مخاطب مطالبات به حق مردم معرفی میکنند،

یعنی همه باید مسئولیت مشکالت را بپذیرند و با
وحدت و همدلی ضمن مایوس کردن دشمن از
توطئه ،مردم را به شرایط کشور و آینده امیدوار و
دولــت را نیز در اصالح و پایداری اقتصاد به نفع

ظریف در بیست و یکمین سفر خود به مسکو:

حنای آمریکا رنگی ندارد

یکمین بار است که به مسکو سفر کردهام ،تصریح
کرد :رابطه ما با روســیه رابطه راهبردی اســت.
روســیه یکی از اعضای مهم  5+1است و در
گفتوگوهای مربوط به برجام نقش مهمی داشت
و از دو ســال گذشــته نیز در روند اجرای برجام
نقشی اساسی داشته است .این دیپلمات عالیرتبه
کشورمان به نقش روســیه در شورای امنیت در
دو ســال گذشــته و برخورداری منافع جمهوری
اســامی ایران از حمایت روســیه در این شورا،
اشــاره کرد و افزود :قبل از جلســه بــا وزیران
امور خارجه ســه عضو اتحادیه اروپــا به همراه
خانم موگرینی ،در مســکو با سرگئی الوروف در
خصوص برجام به خصوص سیاستهای مخرب
آمریکا در مورد برجام گفتوگو خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه جامعه بینالملل به صراحت
نشــان داده است که از سیاســتهای آمریکا در
مورد برجام حمایت نمیکند و حتی آن را مخرب
میداند ،به جلسه روز جمعه شورای امنیت که به
اصرار آمریکا برگزار شــده بود اشاره کرد و گفت:
آن جلســه به نظر ما بیمورد تشکیل شد و اصل
تشکیل جلسه کاری غلط و خطرناک برای شورا
بود و با توجه به فشــارهای آمریکا این جلســه

تشکیل شــد ولی خود آمریکاییها در آن جلسه
منزوی شدند و تقریبا همه کشورهایی که در آن
جلسه صحبت کردند بر برجام و ضرورت اجرای
آن تاکید کردند و این نشاندهنده اجماع در این
ارتباط در جامعه جهانی است و به نظر ما باید این
اجماع تبدیل به اقدام شود.
ظریف بــا تاکید بر اینکــه آمریکاییها باید
متوجه این اجماع جهانی شوند و سیاست خود را
اصالح کنند ،تاکید کرد :اگر جامعه جهانی تمایل
دارد برجام ادامــه پیدا کند باید در برابر هر اقدام
خالف برجام ایاالت متحده آمریکا ایستادگی کند.
رییس دســتگاه دیپلماسی کشــورمان با بیان
اینکــه جمهــوری اســامی ایران انتخابهای
گوناگونــی دارد ،ادامــه داد :قطعــا در همه این
انتخابها منافع مردم ایران حفظ خواهد شــد و
به نظر ما این منافع تقویت میشود.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در مورد
بیانیــه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت
از برخی از اغتشاشــات در ایران ،گفت :مردم ما
نشان دادند که از یک طرف بر حقوق خود مصر
هســتند و دولت و حاکمیت ایران نیز بر رعایت
حقوق مردم تاکید دارد .مردم در ایران حق نقد و

وزیر علوم؛

قول آزادی دانشجویان بازداشتی را
گرفتهایم

ایسنا :وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت:
بر اســاس آمار موجود در کل کشور نزدیک به
 130نفر دانشــجو در جریــان اعتراضات اخیر
بازداشت شده اند که از این تعداد حدود  15الی
 20نفر هنوز در بازداشت هستند.
منصور غالمی وزیر علوم تحقیقات و فناوری
صبح دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع
خبرنگاران در     باره وضعیت دانشجویان بازداشت
ایســنا :وزارت اطالعــات در اطالعیــهای
اقدامات جدیــد این وزارتخانــه در برخورد با
عناصر آشوب طلب اخیر را تشریح کرد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:
«ســربازان گمنام امام زمان (عج) در چند
روز گذشته موفق شدند تعداد دیگری از عناصر
تروریســتی و ضد انقالب را که نقش بسزایی
در به آشوب کشیدن اعتراضات مردمی داشتند،
شناسایی و دستگیر کنند.
وزارت اطالعات توانست با رصد اطالعاتی
و بهره گیری از گزارشات مردمی ،برخی عوامل
آشوب ،اغتشــاش ،قتل و ضرب و شتم مردم
و ماموران ناجا با ســاح سرد و گرم ،تخریب
و ســرقت اموال عمومی و برهم زنندگان نظم
و امنیت عمومی جامعه را دســتگیر کند که به
برخی از این اقدامات اشاره میشود:
• شناســایی و انهدام تیم تروریســتی در
سردشــت که با هدف اقدامات تروریســتی از
مرزهای غربی وارد کشــور شده بود و از آنان
 3قبضه ســاح کالشــینکف و مقادیر زیادی

مردم یاری نمایند.
وی همچنین ضمن تقدیر از حضور پرشــور
و آگاهانه مــردم و همچنیــن نیروهای امنیتی
و انتظامــی در حــوادث اخیر ،حفــظ وحدت و
انســجام ملی ،آرامش و امید آفرینی را ضرورت
پیشــرفت کشور خواند و از رســانه ملی و سایر
رســانهها خواســت با حفظ هوشــیاری ،از نشر
شــایعات ،تخریب و ســیاه نمایی که خواســت
بدخواهــان نظــام و مردم اســت ،خــودداری
نماینــد و بــه وظیفه ملــی خود عمــل کنند.
رییسجمهــوری در ادامــه ،به وزیر کشــور
مأموریــت داد ظــرف یک هفته بــا هماهنگی
شــوراهای تأمیــن ،گزارش دقیقــی از حوادث
اخیر و افرادی که در اثر این حوادث دســتگیر،
مصدوم و یا احیان ًا کشــته شدهاند ،به تفکیک و
بیان دقیق علت و چگونگی هر بخش را به وی
ارایه کنند.

شــده در جریان اعتراضات اخیر اظهار کرد :بر
اســاس صحبتهایی که با وزرای اطالعات و
کشور داشتهایم و بنا به دستور رئیسجمهوری
دانشــجویانی که تاکنون در بازداشــت به سر
می برند ،در روزهای آینده آزاد خواهند شد.
غالمی با تاکید بر اینکه درخواســت وزارت
علوم آزادی دانشــجویان بازداشــتی در اولین
فرصت ممکن اســت ،به تعداد این دانشجویان
اشــاره کرد و گفت :بر اســاس آمــاری که به
من ارائه شــده اســت در مجمــوع در جریان
اعتراضات اخیر در کل کشور تعداد  130دانشجو
بازداشت شدهاند و بر اساس همین آمار در حال

حاضــر تنها  15الی  20نفر هنوز در بازداشــت
به سر می برند.
وی با بیان اینکه وزیــر اطالعات قول داده
اســت که دانشجویان بازداشتی تا قبل از شروع
امتحانات پایان ترم آزاد شــوند ،در     باره احتمال
ستارهدار شدن این دانشــجویان تاکید کرد :در
حال حاضر موضوعی به نام ســتاره دار شــدن
دانشــجویان مطرح نیســت .مفهوم ستاره دار
بودن دانشجویان برای زمان و شرایطی بود که
دانشــجویان تحت نظر قرار می گرفتند اما االن
بــرای افرادی که فارغالتحصیل می شــوند این
موضوع مطرح نیست.

تجهیزات نظامی کشف و ضبط شد.
• دســتگیری متهــم م – ق عامل فروش
 147چاشنی انفجاری و  40عدد مواد منفجره
در ورامین.
• بازداشــت متهم ح – الف از عناصر فعال
ضد انقالب که در فضای ســایبری به آموزش
ســاخت مــواد منفجــره و هدایــت اقدامات
ضد امنیتی اقدام میکرد.
• شناســایی خانــهی تیمی و دســتگیری
 3نفر از مرتبطان یکی از گروههای ضد انقالب
مستقر در اروپا که مشغول ساخت مواد انفجاری
از جمله کوکتل مولوتف بودند.
• بازداشت شرور سابقه دار ح -م از عوامل
اصلی اغتشاش و مســئول تهیه و توزیع انواع
ســاح ســرد ،اســپری فلفل و دیگر ادوات
تخریبی برای اغتشاشگران که نقش بسزایی در

مونسان در حاشیه جلسه هیات دولت:

تعطیلی زمستانی مدارس به توسعه
گردشگری کشور کمک میکند

ایسنا :رئیس ســازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی کشــور با بیان اینکه تعطیلی زمستانی مدارس به توسعه
گردشــگری کمک می کند ،گفت :ما با این طرح موافقیم و برای
اجرای آن با سایر سازمانها همراهی میکنیم.
به گزارش ایســنا ،مونسان در حاشــیه جلسه هیات دولت در
جمــع خبرنگاران در     بــاره طرح پیشــنهادی تعطیلی یک ماهه
مدارس در فصل زمســتان ،اظهار کرد :این موضوع به توســعه
گردشگری کمک میکند .این طرح پیش از این هم مطرح شده
بود اما دســتگاهها با هم اختالف داشتند اما این بار هم سازمان
محیط زیســت موافق اســت ،هم آموزش و پرورش و ما هم در
سازمان گردشگری بسیار موافق این طرح هستیم.
وی افــزود :مناطق جنوبی کشــور جاذبههــای خوبی برای
گردشــگری در فصل زمستان هستند که اگر تعطیالت  20روزه
تا یک ماهه مدارس اتفاق بیفتد به توســعه گردشــگری در این
مناطق کمک خوبی میکند .ما هم با این طرح موافقیم و با سایر
دستگاهها برای اجرای این طرح همراهی خواهیم کرد.
مونسان در     باره اقدامات اخیر سازمان گردشگری خاطرنشان
کرد :طرح جامع گردشگری هر استان را به زودی ابالغ میکنیم
تا بر اســاس آن استانها برای توســعه گردشگری برنامهریزی
کنند .همچنین پرتال جامع گردشگری در حال آماده شدن است
تا مرجعی برای اطالعرســانی به مــردم و معرفی ظرفیتهای
گردشگری کشور باشد.
رییس ســازمان گردشــگری در پایــان گفت :نمایشــگاه
گردشــگری تهران هم در روزهای سوم تا ششم بهمن با حضور
تعداد زیادی از شرکتهای داخلی و خارجی برگزار میشود.

تکمیل حلقه محاصره تروریستها
در  ۳۰۰روستا در حومه حلب ،ادلب و
حماه توسط ارتش سوریه

حق انتخاب دارند و اینها مسالهای است که هیچ
یک از متحدان آمریکا در منطقه برای مردم خود
تضمین نکردهاند و نه دولت آمریکا و نه مجلس
نمایندگان آمریــکا تا کنون از این واقعیت اظهار
نگرانی نکردند.
ظریــف افزود :حنای ایــن ادعاها برای هیچ
کــس به خصوص ملت ایران رنگــی ندارد .این
دیپلمات عالیرتبه کشورمان در بخش دیگری از
صحبتهای خود در جمع خبرنگاران با بیان اینکه
ما همــواره گفتهایم آرامش ،امنیت و پیشــرفت
اقتصادیمان را از مردممان داریم ،در مورد روابط
ایران و روسیه نیز بیان کرد :روسیه یک همسایه
مهم برای ایران است و همکاریهای اقتصادی
و راهبردی خوبی با روسیه داریم و اطمینان داریم
که روســیه این همکاریها را در جهت منافع دو
کشور ادامه میدهد.
وزیر علوم همچنین در پاســخ به پرسشــی
در     بــاره احتمــال تشــکیل پرونــده قضایی
برای دانشــجویان بازداشــت شــده در جریان
اعتراضات اخیر گفت :اگر برای فردی شــواهد
و مدارک ارتکاب جرم وجود نداشته باشد ،هیچ
پرونده ای برای او تشــکیل نخواهد شــد .در
همین زمینه تاکیــد رئیسجمهوری نیز بر این
است که صرف بازداشــت برای کسی ملزم به
تشکیل پرونده قضایی نشود.
وی در     بــاره احتمال برعهــده گرفتن وثیقه
برای آزادی موقت دانشــجویان بازداشــتی از
سوی دانشــگاه های محل تحصیل خاطر نشان
کرد :در این زمینه قوانین مشخصی وجود دارد و
قرار شــده که اگر فردی وثیقه الزم برای آزادی
را در اختیار نداشــت با کفالت و ضمانت امکان
آزادی اش فراهم شــود .در ایــن زمینه با قوه
قضائیه و دادســتانی صحبتهایی داشــتهایم و
ایشان قول نهایت کمک را دادهاند.

توضیح وزارت اطالعات در     باره اقدامات
جدید در برخورد با عناصر آشوبطلب

خشن کردن فضای اعتراضی داشت.
• دســتگیری شــماری از تهییــج و
تحریککننــدگان مــردم بــرای حضــور در
اغتشاشات در فضای مجازی در برخی استانها.
• دستگیری ارسالکنندگان تصاویر آشوب
و اغتشــاش به رســانههای ضد انقالب خارج
نشین از طریق فضای مجازی.
• بازداشــت تعدادی از آســیب زنندگان به
مراکز مذهبی ،اموال عمومی و شخصی.
• دســتگیری هســته عملیاتی آشوبگران
شهرســتان ایذه و بازداشت متهم م – ص که
قصد به آتش کشاندن منزل یکی از مسئوالن
این شهرستان را داشــت .در بازرسی از منزل
این فرد ،مقادیری اســلحه و لوازم ساخت مواد
منفجره کشف و ضبط شده است.
• شناسایی و بازداشت  3نفر در استان فارس
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و کشف و ضبط مقادیر زیادی تجهیزات ساخت
کوکتل مولوتــف و بیانیههای شــدید اللحن
و افراطی خطاب بــه اقوام مختلف برای انجام
اقدامات مسلحانه علیه نظام از آنان.
وزارت اطالعات در راســتای تحقق شــعار
اطالعات  80میلیونی ،از مردم فهیم و انقالبی
میخواهد در صورت شناسایی عناصر ضد انقالب
و برهم زنندگان نظــم و امنیت عمومی مراتب
را از طریق ســتاد خبری به شماره تلفن 113
اطالع دهند».

ایسنا :ارتش سوریه به طور کامل افراد مسلح در  ۳۰۰روستای
حومه ادلب ،حماة و حلب را محاصره کرد.
به نقل از المیادین ،در میان فروپاشیها در صفوف گروه تروریستی
جبهة النصره و افراد مسلح و حامیان آنها ،ارتش سوریه و همپیمانانش
در حومههــای حلــب ،حماة و ادلب پیشــرفت بســیاری کردند.
همچنین ارتش ســوریه در شــرف آزادســازی کامل فرودگاه
نظامی ابوضهور در حومه ادلب پس از کنترل آن است.
در این راستا ،ارتش ســوریه  ۱۱روستا در حومه جنوب شرقی
ادلب را پس از درگیری با جبهه النصره و پیروان آنها باز پس گرفت.
اداره تبلیغات جنگ ســوریه نیز از تشــدید درگیریهای شدید
میان ارتش این کشــور و همپیمانانش از ســویی و جبهه النصره
و گروههای وابســته به آن از سوی دیگر در تعدادی از محورهای
اطراف فرودگاه ابوضهور خبر داد.
یگانهــای ارتش با هماهنگی مشــترک ظرف چند ســاعت
توانستند مساحت بیشــتری را آزاد کنند که از زمان آغاز عملیات
نظامی در این منطقه بیشترین پیشروی محسوب میشود.
خبرگزاری رسمی سوریه نیز گزارش داد ،نیروهای ارتش سوریه
در ادامه عملیات خود علیه تروریســتها موفق شدند  ۱۵روستا و
شهرک در حومههای حماه و ادلب را از اشغال تروریستها آزاد کنند.
نیروهای یورش ارتش ســوریه با همــکاری نیروهای هوابرد در
إدلب و حماه نیز عملیات خود علیه تروریســتها را ادامه دادند و
موفق شد  ۱۵روستا و شهرک را از اشغال تروریستها آزاد کنند.
فرماندهان میدانی به خبرنگار ســانا گفت که یگان های ارتش
سوریه روستاهای سروج ،عادلیه ،کفریا ،رویده ،إستبطالت وربیة،
تل عوجه ،رسم حمیدیه ،حردانه ،الخریبه ،کراتین الصغیر ،کراتین
الکبیر ،ربیعة و جادهای اصلی مانند راه تل ضمان-أبو الضهور وراه
معره النعمان-أبو الضهور را آزاد کردند و تعدادی از تروریستهای
از جمله “موســی الحمدانی” و”أبــو القعقاع صالح” را به هالکت
رســاندند و مینهای بمبهای دســت ســاز در این روســتاها
را خنثی کردند.
اد  امه از ستون روبرو

رســیده ایم و تا مقصد اصلی چقــدر فاصله داریم.
رســانه ها باید دائماً مردم را بین گذشــته و حال
و آینده بگرداننــد و نگذرانند قول و قرارها فراموش
شود و مشمول مرور زمان گردد و شاهد استحاله  ی
مطالبات و انحراف از معیار ها باشیم و ضروری است
که حافظه  ی تاریخی مردم را فعال نگه داریم و همین
رفتار را نیز با مدیران و مسئولین داشته باشیم و به
آنها تفهیم کنیم که قرار نیست چیزی فراموش شود
و همانگونه که فردای قیامت همه باید پاســخگوی
ذره ذره اعمال خود باشند مســئولین نیز در دنیا از
این قاعده مستثنی نیستند و باید تمرین پاسخگویی
به خداوند کنند و مطمئن باشــند با وجود این همه
ابزار ثبت و ضبط و بایگانی دســت رسانه ها و مردم
برای کاوش و ارزیابی سخنان و مواضع و وعده ها و
دیدگاه های مسئولین و چرخش و تغییر زاویه  ی آنها
باز است و  یوم تبلی السرائری هم وجود دارد .گاهی
با پیدا شدن  یک سند تاریخی و دست به دست شدن
آن دیدگاه مردم پیرامــون برخی موضوعات عوض
می شود بنابراین اســناد تاریخی و مطبوعاتی حائز
اهمیت شــایانی هســتند .در قرآن آیه ای است که
توصیفی عبــرت آمیز از قیامت ارائه می دهد و چنین
روزی را روز آشکار شدن رازها می داند .علی (ع) در
بیانی شعرگونه می فرمایند:
"کل حرفا جاوزاالثنین شاع"  یعنی هر سخنی که
از دو نفر بگذرد فراگیر و برمال می شــود و حافظ در
همین راستا می گوید:
همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر
نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل ها

