
سبقت تورم از وعده های بدون پشتوانه مسئولین 
دوئل اردوغان 
و السیسی در 

طرابلس 

بازی پارلمانی تصویب 
طرح ها و لوايح با 

فوریت عادی!!؟

اقتدار دیپلماسی 
دفاعی ایران 

 می گف��ت: من نمی توانم اجازه دهم تا کس��ی مالم را بخورد و در جواب ش��نید: بازهم به تو، من 
نمی توانم ببینم کسی مال دیگری را تصرف می کند! این مذاکره دونفره با دو عقیده کاماًل متفاوت 
نش��ان از آن دارد که بعضی اوقات نظرها آنقدر تنگ می ش��وند تا به منظور به دست آمدن منافعی 
مختصر مطالبات یک کالن ش��هر مطرح در جهان زیر س��وأل برود! اینجا اصفهان است که در دنیا 
همی��ن یکی می باش��د و همت��ا ندارد اما در طول تاری��خ خود بارها مورد تج��اوز انحراف فکری و 
اقتص��ادی قرارگرفت��ه تا گروهی معدود و نظر تنگ قیصریه آن را به بهانه یک دس��تمال به آتش 
بکش��ند! تاریخ را رو به آخر ورق می زنیم تا به آخرین پادش��اه سست عنصر سلسله صفویه برسیم 
و بخوانیم چگونه براثر بی خردی حاکم بر این دوره، ش��هر اصفهان که در آن زمان پایتخت ایران 
بزرگ بود به راحتی توس��ط محمود و اش��رف افغان تصرف می شود تا در مدت 5 سال به ویرانه ای 

غیرقابل جبران تبدیل گردد.
این تفکر بیمارگونه و باطل در ادامه بارها تکرار می ش��ود تا ظل الس��لطان حاکم گماش��ته قاجار 
در این ش��هر مطامع خود را از طریق تخریب آثار تاریخی آن به دس��ت آورد و در یک چش��م به 
ه��م زدن کاخ جهان نم��ا را در ورودی چهارباغ به بهانه واهی چش��م چرانی به تلی از خاک تبدیل 
کند و خاک دیگر آثار بدیع پراکنده در ش��هر را به توبره جهل خود بکش��د. قصه های پر غصه این 
دیار یعنی پایتخت فرهنگ و تمدن اس��المی به همین ها ختم نمی ش��ود که حکومت پهلوی هم  
دس��ت اندازی هایی در آن کرده که ش��رح آن به ای��ن محدوده وصال نمی ده��د و جایگاه خود را 
می طلبد.  اما امروز که بعضی از مس��ئوالن غیر محلی دایه های دلس��وزتر از مادر ش��ده اند و بدون 
توجه به مشکالت افزون در این شهر ازجمله کمبود آب و آلودگی های هوا و فضا سعی بر آن دارند 
تا به نحوی از انحاء از این نمد برای خود کالهی ببافند بحث تازه ایست که می طلبد مدیران کالن 
را در پایتخت بیدار و هوشیار نماید! شهردار اصفهان در حاشیه جلسه بررسی پیشرفت پروژه های 
عمرانی که صبح روز چهارش��نبه ۲۷ آذرماه تش��کیل گردید اظهار می دارد: »رینگ چهارم یکی 
از مهمترین پروژه های ش��هرداری اس��ت که در یکسال گذشته به آن ورود پیدا کرده ایم و تاکنون 
طب��ق برنامه زمان بندی عملیات اجرایی آن پیش رفته اس��ت و فعالیت های پروژه حلقه حفاظتی 
چهارم ش��هر اصفهان را بعضی از عوامل خارج از اراده شهرداری با چالش هایی مواجه می کنند که 
این چالش ها امروز موردبررسی قرار گرفت و مذاکره با دستگاه های دیگر مانند راه و شهرسازی و 
استانداری برای رفع چالش های مهم در حلقه پروژه حلقه حفاظتی چهار شهرداری اصفهان یکی 
از راهکارهای برون رفت پروژه از مش��کالت پیش رو اس��ت و امیدواریم در اولین فرصت موانع رفع 
شوند تا مدیران طبق قول های داده شده بتوانند در یک برنامه زمان بندی 18 ماهه پل نصف جهان 
را تم��ام و در ادامه آزادس��ازی های مربوط به حلقه چهارم ترافی��ک را انجام دهند، امروز پیرامون 
مس��ائل مالی پروژه و آزادس��ازی ها تصمیمات الزم اتخاذ و مقرر شد تمام  روزهای هفته آینده را 
به پروژه حلقه چهارم حفاظتی ش��هر و مجموعه پل نصف جهان اختصاص داده و با تمام ادارات، 
دستگاه ها و مسئوالن مربوطه مذاکره کنیم تا موانع موجود برطرف و راهکارهای الزم برای تأمین 

سرمایه پروژه ها پیدا شوند که در موعد مقرر شاهد بهره برداری از پل نصف جهان باشیم. 
مدیران، مهندس��ان و مس��ئوالن اجرای پروژه پل نصف جهان به طورج��دی این پروژه را پیگیری 
می کنند، البته اگر برخی موانع برای اجرای پل نصف جهان خارج از حوزه شهرداری وجود نداشت 

امروز می توانستیم با قاطعیت بیشتری در خصوص آن صحبت کنیم«!؟
 آنچه از گزارش شهردار اصفهان در این زمینه به دست می آید نشان می دهد. هنوز هم این شهر 
تاریخی با چالش های گذش��ته خود همچنان دس��ت وپنجه نرم می کند و معدودی نمی خواهند از 
الک تافته های جدا بافته خود بیرون آمده و انتظار نداش��ته باش��ند به چشم دیگری به آن ها نگاه 
شود و اصرار نمایند تا بیست هزار مترمربع از اراضی خارج از حریم در رینگ چهارم با یک پیچ نود 
درجه به داخل محدوده ش��هر منتقل تا در آن مجموعه های اقامتی برای ازمابهتران احداث شود! 
ش��اید این امر کمی عجیب به نظر برس��د اما اصرار به تغییر یکی از روسای دانشگاهی ویا مدیران 
خدمات شهری را از سوی همین طیف خودشیفته نیز می توان جزئی از سلیقه های فردی کسانی 

دانست که خود را برتر از روح قانون می پندارند!

آیت اهلل رئیسی، سر زده  به شهرستان های پیشوا و ورامین سفر کرد و ضمن 
بازدید از دادگستری این شهرستان ها با مردم دیدار و در جریان مسائل و روند 

رسیدگی به پرونده های آن ها قرار گرفت.
 در این س��فر، که در س��اعات ابتدایی صبح پنجشنبه انجام و تا نزدیک ظهر 
طول کش��ید، آیت اهلل رئیسی با حضور در ساختمان های دادگستری پیشوا و 
ورامی��ن از نزدیک با مراجعین دی��دار و در جریان نقطه نظرات و دیدگاه های 
کارمندان دس��تگاه قضایی قرار گرفت. بر اس��اس گزارش اولیه ارس��ال شده، 
در این دیدار ها و در بازدید از س��اختمان دادگس��تری شهرستان های پیشوا و 
ورامین، مهمترین مش��کل قابل مشاهده که باعث اطاله دادرسی و نوبت های 
رس��یدگی بعضا طوالنی در رس��یدگی به پرونده ها ش��ده ب��ود کمبود فضای 
فیزیکی و نیروی انسانی بود. در مدت حضور آیت اهلل رئیسی در دو شهرستان 

پیش��وا و ورامین، رئیس دس��تگاه قضا از نزدیک با مردم دی��دار و در جریان 
مس��ائل و روند رس��یدگی به پرونده های آن ها قرار گرفت و دستورات الزم به 

منظور پیگیری پرونده های مراجعین صادر شد.
 رییس قوه قضاییه در گفتگو با مس��ئوالن قضایی این دو شهرستان، با اشاره 
بر وجود مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم، بر کاهش هزینه های دادرسی و 

تحقق عدالت آسان برای همگان بویژه اقشار ضعیف جامعه تاکید کردند.
رئیس��ی همچنی��ن در بازدید از بخش معاضدت قضایی دادگس��تری پیش��وا 
و ورامی��ن، ب��ه بی اطالعی برخ��ی از مراجعین از مباح��ث حقوقی که موجب 
محرومیت آن ها از مطالبه حق ش��ان می ش��ود، اشاره کرد و از دست اندرکاران 
این بخش خواست تا با راهنمایی کامل مراجعین و تکریم آنها، مانع از متضرر 

شدن این افراد بشوند.  مرکز رسانه قوه قضاییه

مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه ۹ دی پایان فتنه 88 بود نه تمام همه 
فتنه های دشمن، گفت: ترتیب این فتنه ها نشان دهنده این است که دشمن در 
عرصه های دیگر دستش خالی است. حسین شریعتمداری به مناسبت فرارسیدن 
س��الگرد حماسه ۹ دی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران اظهار 
کرد: فتنه 88 جنگ احزاب بود که همه دش��منان اس��الم اختالفات ظاهری را 
کنار گذاشتند و به این نتیجه رسیدند که باید با یکدیگر یکصدا شوند. در فتنه 
88 هم��ه آمده بودند. برخی از جریان های داخل��ی، بهایی ها، منافقین، کومله، 
نهض��ت آزادی و ملی گراها و حتی تکفیری های بیرون آن زمان هم وارد ماجرا 

شدند. اوباما رسماً حمایت می کرد. تونی بلر و مرکل رسماً حمایت می کردند.
مدیرمس��ئول روزنامه کیهان تصریح کرد: از مدت ها قبل همه شرایط را فراهم 
کرده بودند و ده ها نفر از مسئوالن عالی رتبه سرویس های اطالعاتی بیگانه تحت 
عنوان اس��اتید دانشگاه وارد کشور ش��ده بودند و با کسانی که قرار بود در فتنه 
نقش داشته باش��ند جلسات آموزشی گذاشتند. اینها اسناد موجود هستند که 
 MI6 نمی شود آنها را تکذیب کرد. شریعتمداری گفت: آقای »جان کین« عضو
دوبار به ایران آمده بود و جلس��ات آموزشی داش��تند. وی افزود: رادیو اسرائیل 
فقط یک رادیو بود و از چند ماه قبل از وقوع فتنه سایت خود را راه اندازی کرد. 
سایت دیگری از ۴ ماه قبل از فتنه برنامه فارسی دایر کرد. بی بی سی اصاًل برنامه 
فارس��ی تا قبل از آن نداشت. این یعنی همه آمده بودند. شریعتمداری تصریح 

کرد: حماس��ه ۹ دی حماسه بسیار عظیمی بود که به فرمایش حضرت آقا باید 
با حضور مردم انجام می ش��د. ۹ دی پایان فتن��ه 88 بود نه پایان تمام فتنه ها. 
باید هوش��یار بود. ترتیب این فتنه ها نشان می دهد دست دولت در عرصه های 
مختلف خالی است. ما در دوران ۴۰ سال انقالب دستاوردهای مهمی داشتیم و 

با موفقیت از مسائل عبور کردیم.
مدیر مسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه نفوذ یکی از اصلی ترین مسائل در این 
زمینه است، تاکید کرد: نفوذی که خطرناک است نفوذ در ساختار است. یعنی 
کس��انی که در س��اختار نظام نفوذ می کنند تا در تصمیم گیری ها و سیاس��ت 

گذاری ها تأثیرگذار باشند که ما باید مراقب این نفوذ باشیم.
وی ادام��ه داد: دش��من قبل از هرچیز ب��ه دنبال میانجی اس��ت. میانجی باید 
توس��ط دشمن شکار ش��ود. میانجی باید قباًل در نظام مسئولیت داشته باشد و 

مسئولیتش برای مردم شناخته شده باشد.
ش��ریعتمداری با تاکید بر اینکه کم کاری ها زمینه فتنه را ایجاد می کند، گفت: 
فتنه ها وقتی از راه می رس��ند ش��بهه ایجاد می کنند و وقتی می روند، بصیرت 
می آفرینند. فتنه داستانی است که باید از انتها خوانده شود. ما از خواندن ۹ دی 
باید برای امروز بصیرت داش��ته باشیم. عده ای هستند که رسماً از اغتشاشگران 
حمایت می کنند. کفش دزد را که پیش نماز نمی کنند. شما از نقل قول می توانید 

بشناسید.  مهر

اطالعیه انجمن صنفی مدیران 
رسانه وکمیته پیگری مطالبات صنفی 

روزنامه های بخش خصوصی
 

احتراما بدینوس��یله به اط��الع همکاران محترم رس��انده 
می ش��ود طی تماس جناب آقای خدادی معاونت محترم 
مطبوعاتی بخشی دیگر از یارانه 1۲5 میلیاردی مطبوعات 
در هفته آینده به حساب صاحبان امتیاز واریز خواهد شد 
.انجمن صنفی مدیران رس��انه وکمیت��ه پیگری مطالبات 
صنف��ی روزنامه ه��ای بخش خصوصی ضمن تش��کر وقد 
ردان��ی از جن��ا ب اقای خ��دادی تقاضا دارد ب��ا توجه به 
وضعییت بحرانی مطبوع��ات درجذب حداکثری اعتبارات 

اقدامات فوری مبذول فرمایند.

صفحه 6

صفحه 8

 سیاست روز پیرامون قانون آیین 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 

پرسشگری می کند:

تنش ها میان ترکیه و مصر بر سر لیبی 
باال گرفت

ارزیابی صدرالحسینی از رزمایش 
دریایی مشترک ایران و چین و روسیه: 

صفحه 5

حسین راغفر با اشاره
 به بودجه 99 مطرح کرد:
بینواسازی بخش دیگری از مردم 
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 کمربن��د امنی��ت دریای��ی، عبارتی اس��ت که در 
روزه��ای اخیر در ص��در ادبیات گفت��اری محافل 
رسانه ای، نظامی و سیاسی جهان قرار گرفته است. 
کمربند امنیت دریایی نام رزمایش مشترک دریایی 
جمهوری اس��المی ایران، روس��یه و چین است که 
با حضور ناوگان های نیروی دریایی س��ه کش��ور در 
آب های شمال اقیانوس هند و دریای عمان به مدت 
چهار روز از دیروز آغاز ش��ده است. حال این سوال 
مطرح است که اهمیت این رزمایش چیست و چرا 

تا این حد کانون توجه جهانی قرار گرفته است؟ 
نخس��ت آنکه ای��ن رزمایش را می ت��وان با عنوان 
دیپلماس��ی دفاع��ی نام برد. کش��ورها در توس��عه 
مناس��بات از ابزاره��ای متعددی به��ره می گیرند 
ک��ه بعض��ا در قالب سیاس��ی و اقتص��ادی معروف 
ش��ده اس��ت حال آنکه حوزه های امنیتی و دفاعی 
مولفه ای مهم اس��ت که می تواند تاثیر بس��یاری بر 
توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی کشورها داشته 
باش��د. این رزمایش این پیام را دارد که از یک سو 
سه کش��ور به دنبال توس��عه همه جانبه مناسبات 
هستند چنانکه در ماه های اخیر نیز کمیسیون های 
مشترک نظامی متعددی میان مقامات ارشد نظامی 
آنها برگزار شده که سفر سرلشگر باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح به چین و روسیه نمودی از این 
همگرایی اس��ت. اکن��ون بازیگ��ران فرامنطقه ای با 
محوریت آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان، در 
نزدیکی روسیه و در دریای چین جنوبی با تحرکات 
نظامی به دنبال تهدید امنیت ایران، روسیه و چین 
اس��ت لذا این رزمایش را می توان نش��انگر مواضع 
واحد س��ه کش��ور در برابر رفتارهای بحران ساز در 
حریم آبیش��ان دانست که می تواند نقش مهمی در 

مقابله با این تهدیدات داشته باشد. 
از س��وی دیگر این رزمایش ه��ا و همگرایی دفاعی 
این پیام را برای کش��ورهای دیگر دارد که می توان 
ب��ا بهره گیری از ابزاره��ای تعاملی ب��دون رویکرد 
تقابلی برای حل چالش��های منطقه گام برداش��ت. 
نکت��ه مه��م در دیپلماس��ی دفاعی آنک��ه برخالف 
برخی ادعاها که ای��ن روابط را هزینه آور می نامند 
و صرفا ن��گاه اقتصادی و سیاس��ی به دپیلماس��ی 
دارند، دیپلماس��ی دفاعی مولف��ه ای مهم در مقابله 
با تحریم ها و فشارهای خارجی است چرا که اقتدار 
و جایگاه یک کش��ور در امنیت منطقه ای مولفه ای 
مه��م در همگرایی جهانی با آن و ناکارآمدس��ازی 

تحریم هاست. 
دوم آنکه به نوعی این رزمایش پیام دوس��تی برای 
کشورهای منطقه اس��ت که با همگرایی منطقه ای 
می توان به امنیت و ثبات پایدار دست یافت. نگاهی 
به تحوالت منطقه نش��ان می دهد که کش��ورهای 
فرامنطق��ه ای به بهان��ه امنیت از جمل��ه در حوزه 
دریایی به دنبال توس��عه نظام��ی و دخالت در امور 
منطقه هستند که نمود آن ادعای آمریکا و فرانسه 
مبنی بر حض��ور نظامی در خلیج فارس برای آنچه 
امنیت دریا نوردی نامیده اند و انگلیس از آن حمایت 
کرده، می باش��د. مروری بر رفتار این کش��ورها در 
حوزه امنیتی نشان می دهد که آنها نه تنها طرحی 
برای امنیت پایدار از جمله در حوزه دریایی ندارند 
بلکه خود محور تنش و بحران هستند که تروریسم 
پ��روری  آنان و حمایت های آنه��ا از بحران و ناامنی 

خود سندی بر این مهم است. 
س��وم آنکه این رزمایش در حالی برگزار می ش��ود 
که اخیرا جمهوری اس��المی ای��ران میزبان دومین 
نشس��ت امنیت منطقه ای با حضور مقامات امنیتی 
کش��ورهای همس��ایه ب��ا محوری��ت ح��ل بحران 
افغانس��تان بوده است. این دو رخداد مهم در حوزه 
امنیتی و دفاعی بیانگ��ر اهمیت و جایگاه ایران در 
ای��ن حوزه ها و اعتماد سراس��ری ب��ه ظرفیت ها و 
عملکردهای جمهوری اس��المی در حوزه امنیتی و 
نظامی اس��ت که ضمن آشکارتر سازی واهی بودن 
ادعای انزوای ایران، شکستی دیگر برای پروژه ایران 

هراسی است. 
چه��ارم این س��وال مهم مطرح اس��ت که رزمایش 
مش��ابه رزمایش کنونی ایران، چین و روس��یه نیز 
توس��ط آمریکا و کش��ورهایی همچ��ون انگلیس و 
فرانسه با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برگزار 
می ش��ود لذا این رزمایش تاثیری در امنیت منطقه 
ندارد و امری عادی اس��ت. در پاسخ به این مسئله 
توجه به این امر ضروری اس��ت ک��ه رزمایش های 
آمریکا با کشورهای عربی در قالب هزینه کرد عربی 
و مانور تبلیغاتی آمریکایی اس��ت و عمال رزمایشی 

کمربند امنیت دریایی

ادامه صفحه 2

رهبر انقالب:
جریانی به دنبال فراموش شدن جهاد و 

شهادت است باید مقابل آن ایستاد
7

خ���ب���ر

سرمقاله

صفحه 7

سیاست روز افزایش قیمت ها در آذرماه 98را بررسی می کند؛ 

چالش در چالش!

قصه غصه های یک طرح کالن عمرانی!

صفحه 1

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید
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یادداشت

بازدید سر زده آیت هللا رئیسی از دادگستری شهرستان های پیشوا و ورامین

شریعتمداری در نماز جمعه تهران:

9 دی پایان تمام فتنه های دشمن نبود

پوستی  پیام زیر
رزمایش دریایی به آمریکا 

رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین آغاز شد

صفحه 3


