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تبعات پیوستن ایران به "پالرمو" و "سی.اف.تی" 
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون امنیت ملی مجلس تبعات پیوستن ایران به 

کنوانسیون های "پالرمو" و "سی.اف.تی" را تشریح کرد.
ابوالفضل حسن بیگی با اشاره به بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون های 
پالرمو و»س��ی.اف.تی«، در مجمع تش��خیص مصلحت نظام، اظهار داشت: الحاق 

ایران به کنوانس��یون های »س��ی.اف.تی« و »پالرمو«، باعث ایجاد محرومیت های 
بیشتری در شرایط تحریم، برای ایران می شود. وی افزود: برخی اظهارنظرهای حامیان 

پیوس��تن به پالرمو و »سی.اف.تی« در راس��تای ایجاد فشار بر مجمع تشخیص مصلحت 
برای تصویب این 2 کنوانسیون و در نهایت تسلیم در برابر دشمنان نظام است.

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه پیوستن به این 2 کنوانسیون 
تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت، ادامه داد: پیوستن به این کنوانسیون ها باعث 

مداخله در امور داخلی ایران از جمله امور مالی و اقتصادی می شود.

دیدگاه
دل بستن به لبخند اروپا اشتباه است

تولیت آس��تان قدس رضوی گفت: هیچ کس در این کش��ور و منطقه و جهان 
نمی تواند عزت و اقتدار ما را منکر شود که به برکت خون شهدا ایجاد شده است.

حجت االس��ام س��یدابراهیم رئیس��ی اظهار کرد: روز 22 بهمن ۵۷ نابودی 
قدرت ه��ای باطل و حاکمیت حق »ی��وم اهلل« بود و بنای عالم عدم پایداری ظلم 

در دنیا اس��ت. جوانان کشور به عنوان رویش های انقاب ۸ سال مقابل دشمن تا 
دندان مسلح ایستادند و این مسیر را مدافعان حرم نیز ادامه دادند و هرگز در مسیر 

خود دچار سستی نشدند. 
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در طول ۴۰ سال گذشته ملت ایران مقابل 
همه توطئه های دشمن مقاومت کرد و بزرگترین معجزه که ایستادگی در برابر آمریکا و 
مستکبران عالم بود را نشان داد. چهل سالگی انقاب دوره پیری و عقبگرد نیست و باید 

با نشاط به سمت پختگی و امیدآفرینی حرکت کنیم. 

یبون تر
آمریکا و اروپا حق ندارند برای ما تعیین تکلیف کنند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه استمرار تحریم های اقتصادی 
برای مردم ایران هیچ فایده ای برای آمریکا ندارد و خودشان هم به این نتیجه رسیده اند 

گفت: آمریکا و اروپا حق ندارند در مسائل اقتصادی برای ما تعیین تکلیف کنند.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داش��ت: 22 بهمن سال ۵۷ آغاز تجدید حیات 

اس��ام بود و در این روز تفکر ش��یعه بعد از قرن ها دوباره احیا شد و از انزوا بیرون 
آمد. وی با بیان اینکه حکومت اسامی ایران براساس مبانی اسام ناب و تفکر شیعی 

به وجود آمده است و برای نخستین بار بار بعد از سالها حکومت شیعی در دنیا تشکیل شد 
گفت: سال ها تحقیر بر ملت ایران انجام می شد و استکبار مردم ایران را ذلیل کرده بود.

وی با اشاره به اینکه به برکت وجود انقاب اسامی و امام راحل مردم ایران خودباوری به 
دست آوردند و خودباوری مهمترین دستآورد انقاب اسامی بود که امام راحل به ما آموخت 

افزود: قبل از پیروزی انقاب ادبیات آمریکا یک ادبیات گستاخانه با مردم ایران بود.

دست به نقد

راه پیمایی در بیست ودّوم بهمن یکی

 

از شگفتی سازی های انقالب اسالمی است
اّما در مورد راه پیمایی؛ راه پیمایی در بیس��ت ودّوم 
بهمن یکی از شگفتی سازی های انقاب اسامی است، 
واقع��اً شگفتی س��از اس��ت؛ مثل خود انقاب. جش��ن 
س��االنه ی انقابها در دنیا را - آنهایی که حاال انقابی 
کردند و س��االنه جشن انقاب میگرفتند- ما الاقل در 
تلویزیون دیده بودیم که چند نفر آن باال ایس��تاده اند 
و نیروهای مس��لّح بیایند راه بروند و رژه بروند و فقط 

همین؛ جشن این بود. 
اینک��ه مردم چن��د س��اعت بیاین��د در خیابانها، 
در هوای س��رد زمستان که حاال ش��انس ملّت ایران، 
انقابش��ان هم در بهمن بوده که هوا س��رد اس��ت و 
برف اس��ت، برف باش��د، باران باشد، س��رد باشد، این 
جمعّیت های عظیِم مردم راه بروند، س��خنرانی گوش 
کنند، این کار چهل س��ال هم ادامه داش��ته باش��د - 
بحث یک س��ال و دو س��ال که نیس��ت، امسال سال 
چهلم اس��ت - خود ای��ن یکی از معجزات اس��ت که 
از شگفتی س��ازی های انقاب عظیم اس��امی اس��ت. 
خب، این بایس��تی با قدرِت تمام ادامه پیدا کند؛ این 
دشمن شکن است، خوِد این دشمن را مرعوب میکند. 
این نش��ان دهنده ی عزم ملّی است، عزم ملّت ایران را 
نشان میدهد؛ نشان دهنده ی حضوِر عمومی ملّت ایران 

در صحنه است. 
حض��ور ملّت در صحنه، برای دش��من ش��کننده 
اس��ت. این حضور بیس��ت ودّوم بهمن نشان دهنده ی 
حضور عمده اس��ت؛ نشان دهند ه ی وحدت ملّی است، 
وحدت ملّی. اختاف س��لیقه وجود دارد اّما وقتی که 
پای انقاب است و پای بیست ودّوم بهمن است و پای 
نظام جمهوری اس��امی اس��ت، این اختاف سلیقه ها 

رنگ میبازد؛ همه می آیند در کنار هم.

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی 
هوایی ارتش
19 بهمن 97

مخاطب شمایید

 جمهوری اسالمی جان بولتون را 
هم به روح اهلل زم تبدیل می کند

علی علیزاده تحلیلگر س��ابق بی بی سی نوشت: 
جان بولتون ۱۱ماه پیش گفت جمهوری اسامی 
جشن  ۴۰سالگیش را نخواهد دید. فکرش را بکن. چنان 
یک ابرق��درت را آزار داده ایم که رییس ش��ورای امنیت 
ملیش از فرط استیصال مجبورست بلوف توخالی بزند و 
خیالیافی کند و خواب پنبه دانه ببیند. جمهوری اسامی 

جان بولتون را هم به روح اهلل زم تبدیل می کند.

سیاست مجازی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری:
 عمل به رهنمودهای رهبری 

راهکار عبور از گردنه مشکالت
گفت:  رئیس جمه��وری  پارلمان��ی  مع��اون  گردن��ه مش��کات را ب��ا تکیه ب��ه رهبری درحـــاشیه

می توان پشت سر گذاشت.

حسینعلی امیری در مراسم راهپیمایی 22 بندرعباس با بیان 
اینکه جمهوری اس��امی با رهنمودهای مق��ام معظم رهبری از 
گردنه های مش��کات عبور کرده اس��ت، بیان داشت: مقام معظم 
رهب��ری، رئیس جمهور و اعضای دولت کاما از مش��کات مردم 
مطلع هس��تند. مقام معظم رهبری به دولت و تمامی مس��ئوالن 

نظام تاکید کرده اند که مشکات مردم حل شود.
وی افزود: همه بدانید که رمز پیروزی انقاب اسامی، تداوم 
این انقاب ناب محمدی و همچنین عامل مهم ناامیدی دشمنان 

این مرز و بوم، ارتباط، اتحاد، اعتماد و انسجام است که به عنوان 
مهم ترین مولفه قدرت ملی مطرح بوده که امید است هر روز این 
صفوف فشرده تر همه و همه ایرانیان از هر ذوق و سایق سیاسی، 
مذه��ب و قومیت؛ با محوریت مق��ام معظم رهبری از گردنه های 

پیش رو عبور کنیم.
معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت: علی رغم کارشکنی های 
اس��تکبار و آمریکا، امروزه انقاب اس��امی در عرصه های مختلف 
به توفیقاتی دس��ت یافته که مهم ترین آن؛ اس��تقال کشور ایران 

اسامی است.
وی ب��ا بیان اینکه امروز با وجود آنکه در تحریم های ظالمانه 
آمریکایی ها به س��ر می بریم اما نسبت به تحریم های سال ۹2 به 
قبل بس��یار متفاوت است، اظهار داش��ت: آن زمان با تحریم های 
ش��ورای امنیت مواجه بودیم و جامعه جهانی به نادرس��ت پشت 
س��ر آمری��کا بودند و ما در جامعه جهانی مته��م به جنگجویی و 
ماجراجویی بودیم اما امروز به همگان ثابت شد مردم رشید ایران 

براساس آموزه های اسامی اهل نقض پیمان نیستند.

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

انقالب مردم در چهلمین سال پیروزی  انقاب اس��امی باز هم سنگ جـاده 
تم��ام گذاش��تند و آمدند تا نش��ان دهن��د علی رغم 
مطالبات به حقی که از مسئوالنشان دارند اما همچنان 
پای انقاب ایستادند و حاضرند با استکبار بجنگند و 
پشت مسئوالنشان بمانند. راهپیمایی حماسه چهلمین 
فجر انقاب اس��امی پر ب��ود از صحنه  های عجیب و 
غریبی که می توانس��ت برای س��ال های س��ال برای 
مسئوالنمان نقشه راه مش��خص کند و به آنها نشان 
دهد که مردم انقابی حامی چه چیزی هس��تند و از 
چه چیزی انزجار دارند، چه اقدامشان را مورد تحسین 
قرار داده و از کدام مسیر می توان دل ملت را به دست 
آورند. حاشیه های حماسه حضور فجر چهلم پر بود از 
پاکاردها، مطالبات و ش��عارهایی ک��ه می تواند برای 
مسئوالن الگو شده و مسیر مشخص کند. راهپیمایی 
آن هم در ش��رایط بد جوی و حض��ور در برف و باران 
خود نش��انی از حمایت��ی عمیق و در هر ش��رایط از 
انقابی اس��ت که ۹۸ درصد رای م��ردم را در کارنامه 
خ��ود ثبت کرده اس��ت. بخش��ی از ای��ن مطالبات و 

خواسته ها را با هم مرور می کنیم.

تشویق سازندگان موشک
وقتی ماکت  موشک هایی که دستاورد دانشمندان 
داخل��ی بود در خیابان ها و در مس��یر راهپیمایی به 
نمایش گذاشته می ش��د و همه نسل های انقاب با 
دیدن اقتدار نظامی به وجد آمده و س��عی در گرفتن 
عکس ها و سلفی از این دستاورد داشتند، می توان به 
این نتیجه رسید که پیشرفت های نظامی و امنیتی که 
آرامش و امنیت امروزمان را برایمان به ارمغان آورده 
مورد توجه و خواس��ت مردم انقابی بوده و شعارها 
و س��خنان گزاف و مش��تی گزافه گو درب��اره نابودی 
موش��ک ها و یا مذاکرات موشکی از اساس ساخته و 

پرداخته ذهن دشمنان این آب و خاک است و بس. 
رفتاری که به درس��تی از سوی دولت هم تشخیص 

داده شده و در راستای تقویت آن تاش می شود.

شهید زکریا در راهپیمایی تهران
اما این راهپیمای��ی ملت انقابی تنها معطوف 
به مس��ایل داخلی نب��ود و پاکارده��ای آنها خود 
حرف های بسیاری برای سیاست خارجی کشورمان 

نی��ز داش��ت، حرف های��ی از 
حمایتی که باید از مظلومان 
جهان صورت گیرد. بر همین 
اساس برخی راهپیمایان در 
جریان شرکت در چهلمین 
س��الگرد پی��روزی انق��اب 
بدر  تصویر »زکریا  اسامی، 
عل��ی الجابر« را در دس��ت 
داشتند و به یاد مظلومیت او 
و شهادتش در ۷ سالگی آن 
هم به جرم ابراز مس��لمانی 
به دست حاکمیت سعودی 
نشان داد که انقابی واقعی 
دنبال کنن��ده  و  خبرخ��وان 

اخب��ار مظلوم��ان جهان و حامی آنهاس��ت حتی 
مظلومانی در دل عربستان.

»زکریا بدر علی الجابر« که به همراه مادرش برای 
زیارت مسجدالنبی به مدینه منوره رفت و یک راننده 

وهابی وقتی فهمیده آنها 
شیعه اند، گلوی کودک 
چش��مان  مقاب��ل  را 
مادرش برید تا زکریا 
شهید شده و مادرش 
به کما برود. انقابیون 
مظلومیت  حت��ی 
هف��ت  ک��ودک 
را  عربستانی  ساله 
دیدند و حامی اش 
آنها حتی  شدند. 
جنای��ات ائتاف 
سعودی در یمن 

را محک��وم کردن��د و برای 
س��عودی ها خط و نشان 
کشیدند تا نشان دهند 
که حواسشان به همه 
هست  مظلومیت ها 
و کاری به انفعال ها 
از  حمای��ت  در 

مظلومان ندارند.

مخالفت با پیوستن به اف.ای.تی.اف
یک��ی از نکات قاب��ل تامل در بی��ن ملتی که 
برای تجدید میثاق ب��ا آرمان های انقاب 
راهپیمایی کردند حمل پاکارد 
ب��ا  مخالف��ت  در 
ستن  پیو
به  ایران 
. ی ا . ف ا

ف  ا . ت��ی
جمع  و  بود 
اث��ر  ک��ردن 
و  انگش��ت 
ک��ه  طوم��اری 
ش��هرها  اغلب  در 
این  داش��ت.  وجود 
موض��وع نیز می تواند 
مورد توجه مس��ئوالنی 
اف.ای.تی.اف  درباره  که 

مردد هستند داشته باشد.
در همین حال اما ش��رکت کنندگان 
در مراس��م راهپیمایی، پرچ��م آمریکا و 
رژی��م صهیونیس��تی را در اعت��راض به 
رویک��رد آنها در قبال مل��ت ایران طی 
۴ س��ال گذش��ته آتش زدند تا یکبار 
دیگر نش��ان دهند که در مقابل هیچ 
مدعی کدخدایی ای حاضر نیستند از 
آرمان های انقاب بگذرند و دست به 
مصالحه ای خسارت آور بزنند. مردم 
همچنین با ش��عار مرگ برآمریکا، 
مرگ بر اسرائیل جنایت  های دولت آمریکا و 
رژیم صهیونیستی را علیه ملت های مسلمان و مردم 
ای��ران محکوم کردند و یکب��ار دیگر به دهان ترامپ 
کوبیدن��د که مدعی بود می خواهد ب��ا ایران مذاکره 
کند!! و جواب درخواست احمقانه و زیاده خواهانه او را 

که منافع ملت را غارت کرده خود ملت دادند.

 تشییع تابوت استبداد
و سیاست های اقتصای جدید

اما در اقدامی قابل تامل مردم در مسیر راهپیمایی 

22 بهمن تابوت استبداد را تشییع کردند.
تهرانی ها این تابوت را که با نماد دالر و پرچم 
آمریکا پوش��انده ش��ده ب��ر دوش گرفتند که خود 
نش��انی از فاتحه خواندن بر مس��تکبرین جهان و 
دالری بود که برخی ها با آن دستاوردهای ملت را 
به بازی گرفتند، ش��اید این اقدام نوعی درخواست 
از دول��ت ب��رای جایگزینی پول دیگ��ری به جای 
دالر در ذخیره ارزی نیز بتواند تلقی ش��ود و مسیر 

اقتصادی جدید را به مسئوالن نشان دهد.

حمایت را مردم ونزوئال
مردم انقاب��ی در کنار برخ��ی از فعاالن خانه 
آمری��کای التی��ن در ته��ران، در راهپیمای��ی 22 
بهمن ماه ش��رکت کردن��د و در جری��ان حضور در 
این مراس��م، همبس��تگی خود را با مردم ونزوئا و 

انزجارشان را به دخالت های امریکا اعام کردند.
ب��ا  راهپیمای��ی  ای��ن  در  ش��رکت کنندگان 
پارچه نوشته ای به زبان بین المللی که در آن نوشته 
بود »دست ها از ونزوئا کوتاه«، همبستگی خود را 
با مردم ونزوئا در آس��تانه فرا رس��یدن بیستمین 

سالگرد انقاب بولیواری اعام کردند.

حمایت ادیان و مذاهب از انقالب
حض��ور مول��وی نذیراحمدس��امی و مول��وی 
عبدالحمید در راهپیمایی 22 بهمن زاهدان و افرادی از 
ادیان و مذاهب اسامی نشان از رضایت آنها از انقاب 

و حمایتی است که این افراد از انقاب داشتند.

آمدیم اما گله مندیم
یک��ی از پاکاره��ای قاب��ل تام��ل، آن چن��د 
پاکاردی بود که روی آن نوش��ته شده بود آمدیم 
ام��ا گله مندیم از دولت، قوه قضایی��ه، مجلس و... 
پاکاردی که باید مس��ئوالن را به فکر پیدا کردن 
گایه ه��ای به حق م��ردم و رف��ع آنه��ا بیندازد. 
مسئوالن باید بعد از این حمایت بروند و مطالبات 
مردم را یافته و درب��اره آن تاش خود را مضاعف 
کنند. چهل س��الگی انقاب پر بود از مطالبات به 
حق مردمی که با جان و دل پای انقاب ایستادند 

و خواسته هایشان را فریاد زندند. 

مطالبه گری به رسم انقالبی  ها؛

حمایت از حاکمیت، هشدار به استکبار، درخواست از دولت


