ایران با دیپلماتهای اروپایی
مقابله به مثل میکند

انتقاد تند تهران
از پارادوکس امنیتی
بروکسل
گــروه بینالملل :در پی اقــدام اتحادیه اروپا در تحریم یــک نهاد و دو فرد
ایرانی روز سهشــنبه شش تن از ســفیران و کارداران اروپایی با حضور در وزارت
امور خارجه ســعی داشتند مواضع اتحادیه را توجیه کنند اما با برخورد تند مقام
مالقات شونده مواجه شــدند.همچنین در مالقات روز سهشنبه به علت غیرقابل
پذیرش بودن اظهارات دیپلماتهای اروپایی و اســتفاده از ادبیات نامناسب ،این
دیدار در کمتر از ده دقیقه به اتمام رسیده است.
براساس اطالع «بهرام قاسمی» ســخنگوی وزارت خارجه ،ایران در چارچوب
عمــل متقابل اقدامات مقتضــی را در رابطه با این رویکــرد اتحادیه اروپا اتخاذ
خواهد کرد.
برخی منابع اعالم کردهاند که به دلیل حمایت کشورهای اروپایی از گروههای
شناخته شده تروریستی و ادامه پناه دادن به عناصر تروریست ،جمهوری اسالمی
در حال ارزیابی و تجدید نظر در همکاریهای اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی خود
با کشــورهای اروپایی است و به زودی تصمیماتی در این خصوص گرفته خواهد
شد که حوزههای مهمی را در بر میگیرد.
روز سهشنبه رویترز به نقل از وزارت خارجه دانمارک و دیپلماتهای اتحادیه
اروپا اعالم کرد که یک واحد از وزارت اطالعات و دو ایرانی در لیســت تروریسم
اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند .براساس این گزارشها ،سعید هاشمی مقدم به همراه
اسداهلل اسدی در لیست موسوم به تروریسم اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند.
رویترز همچنین نوشــت که نام این افراد به طور رســمی در یادداشت رسمی
اتحادیه اروپا که روز چهارشــنبه منتشر میشود ،ذکر خواهد شد .این خبرگزاری
معتقد اســت که این اقدام تا اندازهای نمادین اســت؛ چراکه یکی از افراد تحریم
شده در حال حاضر نیز در بازداشت بهسر میبرد و همچنین این اولین باری است
که اروپا از زمان لغو تحریمهایش علیه ایران در پی اجرای توافق هستهای ،2015
تحریمی را علیه جمهوری اسالمی وضع میکند.
این تصمیم که شامل تروریســتی خواندن این نهاد اطالعاتی و دو فرد ایرانی
میشود پس از آن انجام شد که دانمارک و فرانسه در سال  2018وزارت اطالعات
ایران را به تالش برای انجام ســوءقصد در خاک کشورهایشــان متهم کردند و
خواستار واکنش اتحادیه اروپا شدند.
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دادستان تهران اعالم کرد

دانشگاه آزاد ،راننده و پیمانکار
مقصران حادثه دانشگاه علوم و تحقیقات
صفحه4

«مردمساالری آنالین» گزارش میدهد

رهبر انقالب در دیدار مردم قم:

جنجال برونمرزی مجری ورزشگاه در برنامه زنده تلویزیون

علی انصاریان عذرخواهی کرد
صفحه10

جدول کامل برنامه نمایش فیلمها در جشنواره فیلم فجر مشخص شد

آغاز جشنواره با «غالمرضا تختی»
و پایان راه با «رد خون»

صفحه1

صفحه10

استانی شدن انتخابات گامی موثر برای توانمندی مجلس
کمالالدین پیرموذن

خبر

کشور به آن رهنمودها میباشد وهشداری به کسانی
که در قالب دفاع از اســامیت نظام و با تفسیرهای
عجیب از قانون اساســی و به نــام مصلحت نظام،
اعتنایی به موازین و مبانــی انقالب که برگرفته از
آرمان امام(ره) اســت ندارند و نیز تذکر به کسانی
که سطح نمایندگی مجلس را ،در سطح کارپردازی
یک محدوده ،تقلیل کرده اند ،اســت .اگر تاکنون
نگران تعرض به جایگاه قانونگذاری مجلس بودیم،
متاســفانه امروز شــاهد حضور و بروز نمایندگانی
هســتیم که نه تنها شأن رفیع نمایندگی و مجلس
را نمیتوانند رعایت کنند بلکه در استیفای حقوق
اساســی مردم و خود نیز عاجز هســتند .بیتردید
با استانی شدن انتخابات ،نمایندگان تالش خواهند
کرد در فضایی آرام و آکنده از منطق و محبت ،همه
توان خود را صرف دفاع از حقوق مشــروع و مسلم
ملت کرده و با کالن نگری ضمن همکاری با سایر قوا
و نهادها با ایفای وظایف نمایندگی در راه اعتال و رفاه
و سرافرازی میهن و مردم عزیز خود قدم بردارند.
اســتانی شــدن انتخابات ،تجدید نظر در روش
ناکارآمد و شکســت خورده و راهی مسمالمت آمیز
برای حل مسائل سیاســی این سرزمین بالکشیده

اســت که بی شــک احیای بیــش از پیش اعطای
حقوق شــهروندی را هم کلید خواهــد زد .به رغم
نابســامانیهای اقتصادی ،توســعه سیاسی ،یعنی
مشارکت مردم ،گروهها و اشخاص مرجع ،در قدرت
سیاســی و بســط عدالت اجتماعی را ،واجبترین
امور میشناسم .اصل انتخابات و نیز دوره ای بودن
مقامات و مســئولیتهای قانون گــذاری ،نظارتی
و اجرایی ،یکی از مصادیق و روشهایی اســت که
براساس تجربه بشــری و تعقل فلسفی  -سیاسی،
برای مقابله با بسته شدن فضای جامعه و غالب شدن
انحصار بر سیستمها ونظامهای اجتماعی  -سیاسی
کشف و ابالغ شدهاند.
مردم میگویند اگر به راســتی قصد آن هست
که مشــکالت اقتصــادی – اجتماعــی جامعه به
نحو شایســته حل شــود و از این رهگذر ،وحدت
بین حاکمیت و ملــت فراهم آید تا مجموعه مردم
و نظــام ،یکدل در برابر خطــرات خارجی و تحریم
ظالمانه ایســتادگی نمایند ،ضروری است نهادهای
حکومتی ،نسبت به احقاق حق حقوق شهروندی و
شکل گیری مجلس راســتین برآمده از اراده ملت،
بسترسازی و اهتمام مجدانه بعمل آورند.

کواکبیان با اشاره به تداوم تخریب چهره بیبدیل انقالب:

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی همچنان زنده است

ملت رشید ایران تعلل اروپا برای راهاندازی کانال مالی  SPVرا نمیپذیرد
دکتر مصطفــی کواکبیــان در صحــن علنی
مجلس شورای اســامی ضمن تبریک پیشاپیش
سالروز والدت شیرزن قهرمان کربال حضرت زینب
کبری(ص) و روز پرستار ،در تذکری گفت :دومین
ســالگرد رحلت یکی از استوانههای اصلی انقالب و
نظام ،فرمانده  8ســال دفاع مقدس ،سردار صلح و
ســازندگی حضرت آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی را
گرامــی مــیدارم .عضو کمیســیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی افزود :از
برخی جناحهای سیاسی که هنوز دست از تخریب
این شخصیت بیبدیل انقالب نکشیدهاند ،میخواهم
که مراسم تشییع برخی از علما و بزرگان را با تشییع

پیکر آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی مقایسه کنند تا
جایگاه رفیع ایشان در میان مردم را بهتر بفهمند.
رییس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس
شورای اسالمی خاطرنشــان کرد :آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی همچنان زنده اســت و به همین دلیل
اســت که برخی افراطیون هنوز هم شــعار مرگ
بر هاشــمی را ســر میدهند .نماینده مردم تهران
در مجلس شــورای اســامی در ادامــه خطاب به
کشورهای اروپایی متذکر شد :هرچند ما با اروپاییها
قطع رابطه نمیکنیم ،اما مطمئن باشــید که ملت
رشید ایران منتظر شما نمیماند .لذا تعلل شما برای
ل مالی  SPVغیرقابل قبول برای مردم اســت.
کانا 

***

نماینده مردم تهران ،ری ،اسالمشــهر و پردیس در
مجلس در ادامــه گفت :در اینجا همچنین انتخاب
شایسته استاندار تهران ،جناب آقای دکتر محسنی
بندپی و شهردار عزیز آقای دکتر حناچی را مجددا
تبریک عرض میکنم و امیدوارم مردم نجیب تهران،
شاهد حل نابسامانیهای این استان باشند.
کواکبیان افزود :البته در زمینه بودجه  98درباره
استان تهران مباحثی هســت که انشاءاهلل به موقع
خودش عرض خواهم کرد .چرا که تهران به عنوان
پایتخت ایران اسالمی و به عنوان امالقرای کشورهای
اسالمی ،مشکالت عدیدهای دارد که بخشی از آن را
باید از طریق بودجه  98حل کرد.

معاون حقوقی رییس جمهور:

رسانهها درباره ادعای اسماعیل بخشی زود قضاوت نکنند
معاون حقوقی رییس جمهــور هم با بیان این
که دولت باید درباره ادعای اسماعیل بخشی اطالع
رسانی کند ،گفت :رسانهها هم نباید در این زمینه
زود قضاوت کنند .لعیا جنیدی در حاشــیه جلسه
هیــات دولت ،اظهار کرد :هیات رســیدگی که از
ســوی رییس جمهور تشکیل شده است کار خود
را انجام میدهد و گزارشــش را اعالم خواهد کرد.
فکر میکنم وزیر اطالعات هم نتیج ه بازرسی خود
را اعالم کند.

نرخ ارز در ایران به کدام سمت میرود؟

صفحه9

حضور مسئوالن در میان مردم
موجب کاهش شکاف ملت
و حکومت میشود
شهرداری تهران باید حریم قیامدشت را حفظ کند

در گفت و گوی «مردمساالری آنالین» با حیدر مستخدمین حسینی بررسی شد

صفحه2

کواکبیان در جمع مردم قیامدشت:

مجلس شــورای اسالمی مظهر اعالی حاکمیت
مردم در نظام جمهوری اســامی ایران است .امام
راحــل در طول زمامــداری حکیمانــهاش همواره
مجلس را به مثابه کانون اقتدار نظام تلقی میکرد.
به جرأت میتوان گفت که تعابیر بلند امام (ره) در
مورد مجلــس و جایگاه رفیع آن در نظام ،منجر به
این نهاد مهم است.
دیدگاه و سیره ثابت امام (ره) در قانونمداری در
آخرین تقریرات آن بزرگوار که بر انجام همه امور از
طریق مجاری قانونی تصریح و نمایندگان را ،همواره
عصاره فضایل ملت قلمداد نمودند ،آشکار است.
هنگامی که جمله تاریخی «مجلس در رأس امور
است» را ،امام راحل بیان فرمودند گویا وضع امروز
مجلس ونمایندگان را به خوبی حدس میزدند که
چگونه رکن رکین جمهوریت و حاکمیت ملی مورد
تعــرض قرار میگیرد و بدیهــی ترین حق مجلس
نادیده و یا سطح نمایندگان افول میکند.
امروز ســوء عملکرد برخــی از نمایندگان و یا
سیر حوادث و برخورد غیرقانونی با مجلس شورای
اســامی و وکالی ملت ،به خوبی نشــانگر درایت
امام(ره) و دوراندیشــی او در زمــان و نیز نیاز مردم

صفحه5

مقابل توپ و تشر
و یاوه گوییهای آمریکا و اروپا
پس نزنید

صفحه3

سرمقاله

دردسرهای خودروسازان
برای خریداران بالتکلیف

هــدف هیات رییســه مجلس این اســت که
حرفهای اســماعیل بخشی را بشــنود .از وی در
مجلس شورای اســامی هم دعوت شده است تا
صحبتهایش را مطرح کند .وی خاطر نشان کرد:
به نظر من از یک ســو باید دولــت در این رابطه
اطالع رســانی کند و از ســویی هم رسانهها نباید
زود قضاوت کنند.
فضای مجازی مزایای زیادی دارد ،اما یک عیب
هم دارد که در آن جا داوریها زود اتفاق میافتد.

در حالــی که باید به همه طرفهــا در این زمینه
فرصت بیان مواضع را داد .جنیدی در پایان تصریح
کرد :اگر ادعاهای بخشی درست باشد ،اتفاقات رخ
داده خالف قانون اساســی اســت و باید به شدت
با آن برخورد شــود و اگر هــم اتفاقی رخ نداده و
یا آن چه که ادعا شــده همان گونه احراز نشــود،
بزرگترین ســرمایه هر کشــور که اعتماد است را
تخریب میکند .بنابراین رسیدگی به این موضوع
به صبر و شکیبایی نیاز دارد.

خبر

کواکبیان در جمع مردم قیامدشت:

حضور مسئوالن در میان مردم موجب کاهش شکاف ملت و حکومت میشود
روز دوشــنبه ۱۷دی در راستای دیدارهای عمومی نمایندگان مجلس که با
مســئولین و مردم مناطق و شهرستانهای استان تهران برگزار میشود ،اینبار
در مســجد سیدالشهدای قیامدشــت با حضور علیرضا محجوب و سرکار خانم
مافی نمایندگان مردم تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس
شورای اسالمی با مردم این بخش به گفتوگو پرداخته و در جریان مشکالت و
دغدغههای مردم شریف قیامدشت قرار گرفتند.
در این نشســت فرماندار شهرری ،بخشدار ،شــهردار و اعضای شورای شهر
قیامدشــت حضور داشــتند .در ابتدای این نشست حجت االسالم و المسلمین
امیری ،امام جمعه قیامدشــت طی ســخنانی گفت :مردم متوجه میشوند چه
کســی به مردم خدمت میکند ،در موضوع شهر شدن قیامدشت؛ به نوبه خود
از دکتر کواکبیان که در مجلس پیگیر بودند و به وزیر کشور تذکر دادند تشکر
میکنم .فرماندار محترم نیز در مسئله قیامدشت ورود خوبی داشتند.
وی افزود :بودجه حوزههای علمیه  ۴۰درصد کاهش یافته ،به طور مثال حوزه
علمیه خواهران در همین شهر با قرض و وام اداره میشود و درصورتی که کاهش
بودجه اتفاق بیفتد؛ حوزههای علمیه شهرهای کوچک دچار مشکل خواهند شد.
ســپس هدایت اهلل جمالیپور فرماندار ویژه ری با تبریک به مناسبت تبدیل
قیامدشــت به شــهر گفت :این اتفاق باید مدتها قبل میافتاد .با الطاف الهی
و بــا کمک نمایندگان ،دولت و ریيسجمهور محتــرم و البته همراهی و توجه
حجتاالسالم مجید انصاری و پیگیریهای ایشان قیامدشت شهر شد.
وی افزود :امیدوارم بتوانیم تا پایان این دوره از دولت خدمات شایســتهای به
مردم ارايه کرده و منظر و زیرساختهای این شهر را بهبود بخشیم.
س شــورای شــهر با ارائه گزارشــی از عملکرد مدیریت شهری
در ادامه ریي 
قیامدشــت گفت :از اقدامات انجام شــده در ایــن دوره تملک امالک مزاحم و
بازگشــایی خیابان ولیعصر (عج) که  ۹۰درصد اقدامات مربوط به آن انجام شده
است ،ایجاد مقبره برای دو شهید گمنام در شهر که تا ۲۲بهمن تکمیل خواهد
شد و کمک به عمران و تجهیز مدارس که ۷۰درصد بودجه در این خصوص به
بهسازی مدارس فرســوده اختصاص یافته است.وی افزود :قسمت اعظم درآمد
شهری قیامدشت از محل حریم شهر و همچنین وجود شهرکهای صنعتی در
اطراف قیامدشت است .احداث ساختمان اورژانس ،هم سطح سازی پیاده روها،
بهســازی بلوار امام خمینی (ره) ،بهسازی بلوار شهید رجایی و نصب روشنایی
در جاده قیامدشــت از جمله اقداماتی است که در این دوره از مدیریت شهری
قیامدشت انجام شده است.
پرسش و پاســخ مردمی بخش دیگری از این نشست بود که عمده سواالت
توسط مردم در حوزه شهرداری مطرح گردید.
ترکاشوند شهردار قیامدشت در پاسخ به سواالت و مشکالت گفت :هرگونه
مجوز ســاخت و ساز نیاز به اســتعالم از سازمان زمین شهری دارد و شهرداری
قیامدشت خارج از این ضابطه هیچ مجوزی صادر نمیکند.
سرکار خانم پروانه مافی طی سخنانی گفت :مردم قیامدشت باصفا ،متدین و
خوش نیت هســتند و حضور در این مسجد حس خوبی به ما میدهد؛ امکانات
خوبی برای مردم قیامدشت فراهم شده است .این جا یک شهر مستقل است و
شهرداری تهران به هیچ عنوان حق دخالت در امور این منطقه را ندارد.
وی افزود :پیگیر ســاخت مدرسه و راه آهن شهری قیامدشت خواهیم بود و
قول ساخت یک مدرسه از سوی خیرین را به مردم قیامدشت میدهیم.
در ادامه این نشست محجوب نماینده مجلس شورای اسالمی گفت :تبدیل
قیامدشــت به شهر از مطالبات مردم بود که با پیگیریهای مردم ،امام جمعه و
نمایندگان مجلس به ســرانجام رسید .امیدواریم سایر مشکالت این شهر نیز به
مرور زمان حل شود.
در پایان این نشســت دکتر مصطفی کواکبیان نماینــده مردم تهران ،ری،
شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس با ذکر آیهای از قرآن کریم گفتَ :فبِما َر ْح َم ٍة م َِن
َّ
الل ِ ل ِ ْن َت ل َ ُه ْم َو ل َ ْو ُک ْن َت َف ًّظا َغ َ
اس َت ْغف ِْر
ليظ ال ْ َقلْ ِ
ب الَنْفَضُّ وا م ِْن َح ْول َِک َفا ْع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
َ
ْ
الل ِ إ ِ َّن َّ
ل َ ُه ْم َو شا ِو ْر ُه ْم فِي ال ْم ِر َفإِذا َع َز ْم َت َف َت َو َّک ْل َعلَي َّ
لين.
ب ال ْ ُم َت َو ِّک َ
اللَ يُحِ ُّ
 ۱۳آذر  ۹۶بود که شهرداری مستقل قیامدشت آغاز به کار کرد .هم شهردار
محترم و هم ریاست شورای شــهر گزارشات خوبی از پیشرفتها و روند کاری
مدیریت شهری قیامدشــت طی این مدت ارائه کردند که از این عزیزان تشکر
میکنیم.

دبیرکل حزب مردمســاالری خاطرنشان کرد :خداوند متعال میفرماید باید
شکرگزار باشید که مردم بخاطر نرم خویی به شما مراجعه میکنند و اگر تندی
میکردید از اطراف شما پراکنده میشدند .خداوند دستور به مشورت در امور با
همین مردم را میدهند .مردم عادی سطح جامعه ،نه افراد خاص و یال و کوپال
داری که آسمان سوراخ شده و به زمین افتاده باشند.
دکتر کواکبیان گفت :الگوی همه ما نمایندگان مجلس باید شــهید مدرس
باشــد .یکبار ایشــان در حال صحبت با یک بقال در خصوص امور کشور بودند
که عده ای از ایشــان پرســیدند چرا وقت خود را برای صحبت با یک ماســت
فروش صرف میکنید؟ ایشــان در پاسخ گفتند مردم کف جامعه مثل این بقال
هســتند که واقعیتها را به ما میگویند ،نه کسانی که اتوکشیده و در جلسات
همه چیز راخوب و مرتب جلوه میدهند .ریيس فراکسیون دیپلماسی و منافع
ملی مجلس شــورای اسالمی گفت :یکی از نکات مثبت قیامدشت هماهنگی و
همسویی دستگاههای اجرایی و سایر نهادها است .الحمداهلل هم امام جمعه ،هم
بخشدار و هم شهردار و هم شورای شهر با هم هماهنگ هستند.
وی در پاسخ به امام جمعه قیامدشت افزود :وضع بودجه چندان خوب نیست
و کفگیر به ته دیگ خورده ،فعال حوزه علمیه کمی صبور باشد .البته میلیاردها
تومان یارانه پرداخت میشــود که با اصرار نمایندگان حذف نشده است .وگرنه
عــدهای میگویند برای تعادل با قیمت منطقه و جلوگیری از قاچاق ســوخت،
بنزین هزار تومانی باید  ۶هزار تومان عرضه شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت:
در شــرایط جنگ اقتصادی به سر میبریم و به دلیل اقدام ترامپ نا متعادل به
خروج از برجام در حال حاضر شرایط جدیدی را در کشور تجربه میکنیم.
نماینده مردم تهران ،اسالمشــهر ،شمیرانات ،پردیس و شهرری تصریح کرد:
این جلسه دوم در قیامدشت بود ،جلسه اول با شورای شهر و شهردار قیامدشت
برگزار شده و جلسه بعدی نیز در فرمانداری ری برای پیگیری مشکالت مطرح
شده و مصوبات اداری برگزار خواهد شد.
دکتر کواکبیان اظهار کرد :از فرماندار محترم ری درخواست میکنیم همت
کند و ما نیز در مجلس کمک میکنیم تا طرح جامع تفصیلی شــهر قیامدشت
تا یکســال آینده تصویب شود .هرچند شهرداری تهران باید حریم قیامدشت را
رعایت کند.وی خاطرنشــان کرد :این جلســات برکات فراوانی داشته و دارد ،از
جمله اینکه مردم راحت حرفهایشان را با مسئولین میزنند .اخیرا مطرح شده
در نمازجمعه تهران نردهها را برداشتند ،از اول هم بیخود نرده گذاشتند که حاال
بخواهند بردارند .نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی گفت۲۵۶ :
مصوبه از نتایج این جلسات در مناطق تهران است که  ۱۵۶مورد آن اجرایی شده
و برخی مشکالت قدیمی شهر تهران را برای همیشه حل کرده است.

جناب آقایان حجت االسالم حاج سید حسن علوی
دکتر سیدمحمد علوی ،دکتر سید علی علوی ،حاج سید
حسین علوی ،حاج محسن خوانین زاده و حاج علی شارعی

بدیــن وســیله ارتحــال عالم

ربانی ســاله الســادات حضرت

حجتاالســام حاج سید ابوتراب
علوی ،امام جماعت محترم مسجد
جامع صفا را به شــما بزرگواران و

سایر بازماندگان تســلیت گفته،
برای آن مرحوم غفران الهی و برای

بازماندگان صبــر و اجر جزیل از
خداوند منان خواستاریم.

مصطفی کواکبیان  -مرتضی دهرویه

