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   خشم بولتون از 40 سالگي انقالب
جان بولتون روز دوشنبه و پس از آنكه ميليون ها ايراني 
در راهپيمايي روز ۲۲بهمن در چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب ش��ركت كردن��د، در پيام��ي توئيتري ب��ا تكرار 
ادعاه��اي ضدايراني خود نوش��ت: »پس از ۴۰س��ال، 
جمهوري اس��المي ايران در عمل به وعده هايش براي حف��ظ كردن و دفاع از 

حقوق شهروندان خود ناكام مانده است.«
بولتون افزود: »چهلمين سالگرد نظام ايران تنها نمايانگر چهار دهه شكست و 

وعده هاي عمل نشده است.«
.......................................................................................................................................

   دم خروس عماد باقي بيرون افتاد!
فرشاد مهدي پور در توئيتي با انتقاد از عمادالدين باقي در خصوص اينكه زندانيان 
سياسي شامل عفو قوه قضائيه نشده اند، نوش��ت: عمادالدين باقي پروژه اش را 
محدود كردن اعدام جاني��ان و قاچاقچيان قرارداده و حاال ك��ه تعدادي از آنها 
عفو شده اند، شاكي است كه چرا هم پالكي هايش آزاد نشده اند. اين يعني بيرون 
افتادن دم خروس مدعيان حقوق بش��ر كه همه رفتارها و اقداماتشان سياسي 

است و از سر قبيله گرايي. 
.......................................................................................................................................

   اگر شكست خورديم، چرا اينقدر عليه ما توئيت مي كنيد؟
فواد ايزدي كارشناس مس��ائل بين الملل در صفحه شخصي خود در توئيتر 
در پاس��خ به پيام فارس��ي رئيس جمهور امريكا درباره ۴۰سالگي انقالب، 
نوشت: ۴۰سال سياس��ت هاي شكس��ت خورده عليه مردم ايران. ۴۰سال 
تحريم. ۴۰سال دشمني. هنوز هم نفهميده اند فش��ار بيشتر مردم ايران را 

مقاوم تر مي كند. 
دونالد ترامپ اگر شكست خورديم چرا اين قدر عليه ما توئيت مي كني؟

.......................................................................................................................................
   چرا ايراني صحبت مي كنيد

احمد دستياران در توئيتي نوشت: ۴۰سال پيش سردمداران ايراني امريكايي 
حرف مي زدن. امروز رهبران امريكايي ايراني حرف مي زنن! 

.......................................................................................................................................
   احمق درجه يك كيست؟

كاربري به نام حسين فيروزشاهيان در توئيتي با اشاره به نشست ورشو نوشت: 
احمق درجه يک كيست؟ كس��ي كه تجربه نشس��ت گوادلوپ را داشته اما در 
حال تدارك نشست ورشو اس��ت. بيچاره آنها به اين توهمات براي آينده خود 

دل بسته اند. 
.......................................................................................................................................

   جواب ظريف به ترامپ
محمد جواد ظريف در صفحه توئيتر خود در پاس��خ به عوام فريبي تازه ترامپ، 

»۴۰سال شكست« اياالت متحده در برابر ايران را به وي يادآوري كرد. 
وزير امور خارجه ايران نوش��ت: »۴۰سال شكس��ت از پذيرش اين واقعيت كه 
ايراني ها هرگز تسليم نخواهند شد. ۴۰سال شكست از انطباق سياست اياالت 
متحده با واقعيت. ۴۰سال شكست در بي ثبات سازي ايران از طريق خونريزي 
و هزينه كردن از خزانه مردم امريكا. بعد از ۴۰سال انتخاب هاي غلط، وقت آن 
است كه رئيس جمهور امريكا در سياست شكست خورده اياالت متحده ]نسبت 

به ايران[ بازنگري كند.«
.......................................................................................................................................

   چرا انقالب ايران انقالب فرانسه نيست
سعداهلل زارعي كارشناس مسائل منطقه در كانال تلگرامي اش 
نوشت: راهپيمايي هاي )۲۲بهمن( شهرها و روستاهاي كشور 
در آغاز دهه پنجم انقالب اسالمي، خود »معجزه اسالم« است. 
اگر اين انقالب، »اسالمي« نبود، از بزرگداشت چهلمين سالش 

كه خبري نبود، بماند از خودش هم خبري نبود!
انقالب اسالمي نماد تحولي پايدار است نه نماد تحولي در تاريخ. تاريخ تحوالت 
زيادي به چشم ديده است اما كمتر تحولي را ناظر بوده كه هر سالش تحول زا 
باشد. شعار مكرر مردم كه به عش��ق رهبر آمده اند، پرده از ماهيت اين حضور 
پررنِگ مداوم برمي دارد. مردم آرمان آيت اهلل خامنه اي را »ش��دني« مي دانند 
كه هنوز در راه اس��ت. مي آيند تا آن »آرمان« تحقق يابد، ايستاده اند تا آقا به 
هدفش برس��ند؛ »انقالب ما چند مرحله دارد؛ نظام اسالمي، جامعه اسالمي، 

دولت اسالمي و تمدن اسالمي« و ما در گام دوميم هنوز. 
هر چند انقالب چهلمين سالش را جشن مي گيرد، اما انقالب براي گام هاي بعدي 
هم نياز به حضور مردم دارد و از اين رو مردم مي آيند تا انقالبشان را كامل كنند 

پس تا 1۰۰سال ديگر هم اين سؤال خطاست كه مردم تا كي مي آيند. 
مردم مي دانند با آمدنشان راه س��عادت خويش را كه تحقق كامل اسالم است 
هموار مي كنند. ناماليمات از نظر مردم نه تنها سنگي در راه نيست بلكه نشانه 
آن است كه هنوز تا مقصد راه زيادي در پيش دارند و بايد بروند و ناماليمات را كه 
خيلي هايش هم مي توانند نباشند؛ اگر دست اندركاران و به منصب رسيدگان نيز 

مانند مردم خود را در آغاز و نه انجام راه بدانند. 
چهلمين سالگرد انقالب مي گويد آقايان اشتباه نكنيد، انقالب اسالمي انقالب 
فرانسه نيست كه بعد از فقط چند سال در چنبره ناپلئون ها گير افتاد و در حد يک 
شورش تقليل يافت، انقالب اسالمي انقالب اكتبر روسيه نيست كه بعد از چند 

سال در چنبره استالين ها افتاد و در حد يک تغيير رژيم تقليل يافت. 
انقالب اس��المي ۵۷، آغاز يک راه بود و ادامه دارد چون تا صدها س��ال ديگر 
نيز مردم ايران خود را در راه تكميل آن مي دانند. انقالب فرانس��ه فقط انقالب 
عليه يک رژيم بود و انقالب روسيه نيز فقط در كار تغيير رژيم بود و چون اين 
تغيير اتفاق افتاد كار تمام شد و در واقع كار اين دو انقالب تمام شد. در انقالب 
اسالمي اما تغيير رژيم فقط به مثابه برداشتن يک مانع بود و آغاز راهي كه بايد 
تا مقصد نهايي طي شود و ما در آغاز اين راهيم. انقالب اسالمي ايران البته در 
۴۰سالگي اش در اوجي ايستاده كه انقالب هاي فرانسه و روسيه در ۴۰سال پس 
از تغيير رژيم در دامنه آن هم قرار نداشتند. انقالب اسالمي در چهلمين سال 
خود، ايران را در رديف دهم علمي دنيا قرار داده اس��ت در حالي كه هنوز هم 

روسيه و فرانسه چنين جايگاهي را در فرادست خود مي دانند.

حضور گس�ترده مردم در سراسر كشور در روز 
22بهمن امسال نيز نش�ان داد جامعه ايراني به 
رغم فشارهاي اقتصادي غرب و كم كاري و ناتواني 
افراد و احزاب در داخل كشور همچنان به آينده 
انقالب اسالمي اميدوار است و ناكارآمدي هاي 
امروز را به پ�اي اصل انقالب نگذاش�ته و آن را 
ناش�ي از عملكرد افراد و گروه هايي مي داند كه 
به هر شكل ممكن تالش مي كنند توسعه كشور 
را بر مبنای تفكر ليبرالی و نه بومی دنبال كنند. 
حض��ور خيره كننده مردم در راهپيمايي امس��ال 
نش��ان داد علقه هاي اعتقادي و انقالب��ي مردم با 
انقالب اس��المي و حاكميت اس��المي ب��ا تحريم 
و تهديد نظام س��لطه كمرنگ نمي ش��ود و مردم 
همچنان به اص��الح امور در جهت مرتفع ش��دن 
مشكالت اقتصادي و معيشتي اميدوارند. از بهمن 
ماه س��ال گذش��ته تاكنون اياالت متحده امريكا 
بيشترين فشارهاي تبليغاتي و اقتصادي را بر افكار 
عمومي داخلي ايجاد كرد تا به گفته جان بولتون 

انقالب اسالمي ايران رنگ ۴۰سالگي را نبيند. 
بدون ترديد مردم بدترين مقطع زماني معيشتي 
خود را بع��د از پي��روزي انقالب اس��المي تجربه 
مي كنند و بر اس��اس برآورد غربي ها و يک طيف 
سياس��ي نش��انه دار داخل كش��ور م��ردم نبايد 
۴۰س��الگي انقالب اسالمي را جش��ن مي گرفتند 
اما تجربه نش��ان داده اس��ت ه��ر زمان فش��ار و 
محدوديت ه��اي بين المللي علي��ه جامعه ايراني 
رو به افزاي��ش بوده و يک طيف غ��رب زده داخلي 
تالش هاي خود را جهت وابس��ته كردن كشور به 
غرب افزايش داده حضور مردم گستره بيشتري به 

خود گرفته است. 
نكته حائ��ز اهميت آنكه حضور گس��ترده و قابل 
توجه مردم در استان ها و شهرهاي مختلف كشور 
نبايد اين تلقي را ايج��اد كند كه مردم از عملكرد 
دولتمردان يا س��اير نهادها و دس��تگاه ها به ويژه 
در حوزه اقتصادي رضايت دارن��د بلكه همانطور 
كه رهبرمعظ��م انقالب فرموده اند مردم نس��بت 
به وجود برخي از مش��كالت و كاستي ها گله مند 
هستند اما با اين حال پاي انقالب نشسته اند و به 

آينده كشور اميدوارند. 
به هر روي آنچه بايد بعد از حضور گس��ترده مردم 
در راهپيمايي ۲۲بهمن امسال مورد توجه ويژه قرار 
بگيرد اين مسئله است كه مسئوالن كشور به ويژه 
دولتمردان و بع��د از آن منتخبان ملت در مجلس 
و س��اير نهادها در جهت مرتفع كردن مش��كالت 
اقتصادي و معيش��تي آنها گام بردارن��د و به جاي 
توجيه تراشي و فرافكني و حواله دادن مشكالت به 
اصل نظام و حاكميت اسالمي، گام هايي عملياتي 

در اين جهت بردارند. 
   مردم عملكرد مسئوالن را از اصل انقالب 

تفكيك كردند 
لط��ف اهلل فروزنده عض��و هيئت علمي دانش��گاه 
تربيت مدرس و مع��اون رئيس جمهوري س��ابق 

در گفت وگو با فارس، با اش��اره به حضور گسترده 
مردم در راهپيمايي ۲۲بهمن گفت: حضور باشكوه 
و باصالبت مردم موجب عزت ملت و عزت جامعه 
اسالمي شد و صميمانه بايد از مردم در اين رابطه 
تشكر كنيم. مردم عزيز ما نش��ان دادند با رهبري 
انقالب پيوند ديرينه و نسبت به كشور و دين شان 
عالق��ه دارند. وي ب��ا بي��ان اينكه پي��ام مقاومت 
ملت واقعاً افتخار آميز بود، ادام��ه داد: مردم ما به 
خوبي دستاوردهاي انقالب را مي شناسند، اينكه 
استقالل، آزادي و پيش��رفت به معناي واقعي در 
كشور وجود دارد را به خوبي مي دانند و به استكبار 
جهاني نش��ان دادند محكم پشت س��ر رهبرشان 
ايس��تاده اند و در برابر ياوه گويي هاي مستكبران 

مقاومت خواهند كرد. 
اين استاد دانش��گاه تأكيد كرد: دش��منان ما بايد 
دست از ش��رارت بردارند و بايد بدانند مسلماً هر 
چه دشمنان شرارت بيشتري داشته باشند مردم 
ما قوي تر و مس��تحكم تر مقاوم��ت خواهند كرد. 
وي در مورد وظيفه مس��ئوالن در قبال مردم هم 
گفت: مردم ما صحنه هاي زيبايي را خلق كردند، 
مسئوالن ما بايد قدر مردم را بدانند و با تمام توان 
به آنها خدمت كنند. فروزنده تأكيد كرد: مردم ما 
در چند ماه اخير فش��ارهاي اقتص��ادي زيادي را 
تحمل كرده اند و به رغم اينكه از بي مديريتي ها و 
عدم كارآمدي ها و رانت و فس��ادي كه بعضاً وجود 
داشته گله داشتند اما عملكرد برخي از مسئوالن 

را با اصل انقالب تفكيک كردند و نش��ان دادند به 
دنبال ارزش هاي انقالب هستند. 

عضو هيئت علمي دانش��گاه تربيت مدرس اظهار 
داشت: حقيقتاً اگر ما ارزش هاي انقالب را در سطح 
بدنه اجرايي مان پياده كنيم بسياري از مشكالت از 

بين خواهد رفت. 
معاون رئيس جمهوري سابق اضافه كرد: اميدواريم 
مسئوالن ما درس گرفته و بحث اقتصاد مقاومتي 
را جدي بگيرند و در پايان س��ال و نزديک شدن به 
سال جديد گشايشي در امور اقتصادي مردم ايجاد و 
بستري را فراهم كنند كه اين مردم خوب، متدين و 

انقالبي بتوانند سال جديد را به خوبي آغاز كنند. 
وي تأكيد ك��رد: همه باي��د بدانند مس��ئوالن ما 
نمايندگان همين ملت هستند؛ ملتي شجاع و ملتي 
مقاوم، مس��ئوالن هم بايد در مقابل زياده خواهي 
استكبار كه امريكا و اروپاس��ت بايستند و ديگر از 
اعتماد به آنها دست بردارند و با تمام توان و تالش 
خود و با همت مردم ظرفيت ه��اي داخلي را فعال 
كنند، بي شک هر جا مردم نقش ايفا كنند مشكالت 

حل خواهد شد. 
    حاال زمان خدمت به مردم است 

همچنين احمد اميرآب��ادي فراهاني عضو هيئت 
رئيسه مجلس شوراي اسالمي گفت: حضور مردم 
در راهپيمايي ۲۲بهمن كه بسيار باشكوه و گسترده 

بود، مسئوليت همه ما را سنگين تر كرده است. 
وي افزود: ۴۰سالگي انقالب كه در پس آن پختگي 

وجود دارد منجر به آن شده كه جمهوري اسالمي 
ايران به قله ها رس��يده و از س��ختي هاي متفاوت 
بگذرد و به فرايند ثبات رس��يده و به سراش��يبي 

پيشرفت برسيم. 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي تصريح 
كرد: بايد ب��ه آرمان هاي اوايل انق��الب بازگرديم 
چراكه اين انقالب براس��اس مكتب عدالت طلبي، 
رس��يدگي به محرومين و مس��تضعفين و مقابله 
با اش��رافي گري ش��كل گرفته بود، ضم��ن اينكه 
مس��ئوالن هم بايد به ميان مردم آم��ده و بدانند 

همگان از آنها حمايت مي كنند. 
وي تأكيد كرد: عمده مش��كالت مردم اقتصادي، 
معيش��تي و بيكاري جوانان اس��ت ول��ي مردم از 
تبعيض ها ناراحت هس��تند و گالي��ه دارند، ضمن 
اينكه قرار نيست پسر من نماينده بتواند به راحتي 
استخدام شود و اطرافيان مسئوالن شرايط خوبي 
داشته باشند اما مردم به دنبال كار و شغل بگردند. 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي گفت: 
انتقاد و بيان اعتراض جا و ش��رايط خود را دارد كه 
مي توان در كرسي هاي آزادانديشي و در مناظره ها 
به يكديگر انتقاد كرد اما بايد بدانيم كه راهپيمايي 
۲۲بهم��ن در تراز انقالب اس��المي اس��ت و نبايد 
انتقادات را به آنجا ببريم و كاري كنيم كه مسئوالن 
به اي��ن راهپيمايي نيايند. وي گف��ت: امروز مردم 
در راهپيمايي ۲۲بهمن سراسر كشور سنگ تمام 
گذاشتند و مسئوليت مسئوالن را سنگين تر كردند 

و حاال زمان خدمت است. 
   مسئوالن گره از مشكالت مردم باز كنند 

قره جه طيار نماينده مردم گنبدكاووس در مجلس 
شوراي اس��المي با اش��اره به حضور پرشور مردم 
در راهپيماي��ي ۲۲بهمن گفت: م��ردم با لبيک به 
نداي رهب��ر معظم انقالب در صحن��ه حضور پيدا 
كردند و تحريم هاي امريكا و فش��ارهاي اقتصادي 
و معيشتي، بيكاري و... هم نتوانست مانع از حضور 
پرشور مردم در راهپيمايي امسال شود. خيلي ها به 
دنبال اين بودند كه مردم در راهپيمايي ۲۲بهمن 
امسال حضور كمرنگ تري نسبت به سال هاي قبل 
داشته باشند اما مردم ما هميشه با وجود مشكالت 
پاي انقالب بوده اند و خواهند بود و حضورشان در 
راهپيمايي امسال نمونه بارز و عيني پشتيباني مردم 
از نظام است و مشكالت اقتصادي نتوانست مردم را 
از حضور در صحنه باز دارد. طيار خاطرنشان كرد: 
مردم هميشه به وظيفه خود به خوبي عمل كردند 
و امسال هم مستحكم تر از هميشه در صحنه حاضر 
ش��دند و مي طلبد كه مس��ئوالن قدر اين مردم را 
بدانند و تالش كنند گره از مشكالت مردم باز كنند 
و اين حضور پرشور مسئوليت مسئوالن را در اين 

رابطه سنگين تر كرد. 
وي در پاي��ان گفت: ما هميش��ه ش��رمنده مردم 
بوده ايم و امسال هم مردم با حضور پرشورشان در 

راهپيمايي ۲۲بهمن ما را شرمنده تر كردند. 
آنچه مهم مي نمايد اين مس��ئله است كه برخالف 
آنچه تئوريس��ين هاي شناخته ش��ده غرب درباره 
انقالب اس��المي اي��ران از روز ۲۲بهمن س��ال ۵۷ 
تاكنون در قالب طرح و ايده هاي مختلف پيش بيني 
كرده ان��د، انقالب به بلوغ و پختگي رس��يد و از اين 
تاريخ به بعد بايد اين توقع حقيقي را انتظار داشت 
كه مسئوالن اجرايي و ساير مسئوالن كشور در مسير 
شكل گيري اهداف متعالي انقالب اسالمي گام هاي 
اساسي و عملي بردارد؛ اهدافي كه با نگاه به بيرون و 
توسعه برون زا قطعاً قابليت اجرايي ندارد و نمي تواند 

گرهي از مشكالت كنوني كشور باز كند.

اولويتی كه بعد از راهپيمايي انقالبي مردم در 40سالگي انقالب بايد مورد توجه باشد

ضرورت پويش خدمت رساني مضاعف به مردم

اميري اعالم كرد 
 اليحه انتخابات 

تقريباً مورد اجماع کنشگران سیاسی است 
ش�وراي نگهبان از اليحه انتخابات استقبال 

كرده است. 
حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور در 
گفت وگو با فارس، در مورد آخرين وضعيت اليحه 
جامع انتخابات گفت: اين اليحه يكي از مطالبات 
عمومي ب��ود. چند ب��ار خود نماين��دگان مجلس 
شوراي اسالمي از دولت خواستند كه اليحه جامع 

انتخابات را به مجلس بدهد. وي ادامه داد: آسيب هايي كه نظام انتخاباتي داشت 
باعث مي شد بعد از هر انتخابات گاليه هايي را ايجاد كند. ضرورت تهيه اليحه 
جامع انتخابات تقريبا مورد اجماع كنشگران، جناح هاي سياسي كشور، شوراي 

نگهبان، دولت و مجلس شوراي اسالمي بود. 
معاون پارلماني رئيس جمهور در مورد نظر شوراي نگهبان در ارتباط با اين اليحه 
خاطر نشان كرد: شوراي نگهبان از اليحه انتخابات استقبال كرده است. ديديد 

كه آقاي كدخدايي از اين اليحه استقبال كرده است. 
اميري در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا در مس��ير تدوين اين اليحه كارشناسان 
شوراي نگهبان نيز حضور داشته اند، اظهار داشت: در مسير تدوين با كارشناسان 
شوراي نگهبان مشورت شده است. اين اليحه با يک فوريت تقديم مجلس شده 
است. چون طرح استاني شدن انتخابات نيز در مجلس در حال رسيدگي است 

قرار شد اين اليحه نيز با آن طرح بررسي شود.

امیرعباس رسولی
   گزارش

   چهره ها

عضو مجم�ع تش�خيص مصلحت نظ�ام از بررس�ي ارتباط 
FATF ب�ا س�ازوكار مال�ي اروپ�ا در جلس�ه مش�ترك 
دي�روز دو كميس�يون امنيت�ي و قضايي مجمع تش�خيص 
مصلحت نظام خبر داد و گف�ت كه اين بحث به جلس�ه روز 
ش�نبه آينده مجم�ع درباره اليح�ه پالرمو كم�ك مي كند. 
حجت االسالم و المسلمين غالمرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با 
ايرنا با اشاره به اينكه شنبه آينده جلسه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با موضوع بررسي كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته 
فراملي موسوم به پالرمو برگزار خواهد شد، افزود: در جلسه ديروز 
به اين نتيجه رس��يديم كه هيچ گونه ارتباطي بين لوايح مرتبط 
با FATF با س��از و كار مالي اروپا وجود ندارد. وي با بيان اينكه 
موضوعات منطقه مربوط به ما و كشورهاي منطقه مي شود، تأكيد 
كرد: اروپايي ها بايد تعهدات خود را نسبت به برجام عمل كنند، نه 

اينكه براي جمهوري اسالمي ايران شروط جديد تعيين كنند. به 
گزارش ايرنا، هم اكنون دو اليحه پالرمو و CFT روي ميز مجمع 
تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و قرار است اعضاي اين مجمع در 
خصوص اين لوايح تصميم گيري كنند. كنوانسيون ملل متحد عليه 
جرائم سازمان يافته فراملي از معاهده هاي چندجانبه مورد حمايت 
سازمان ملل متحد است كه در 1۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع 

عمومي اين سازمان به تصويب رسيد. 
طرح كنوانسيوني اين معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموي ايتاليا 
براي امضاي دولت ها مفتوح شد و به امضاي 1۴۷دولت از جمله 
ايران رسيد به همين دليل به اين كنوانسيون، كنوانسيون پالرمو 
نيز گفته مي شود. كنوانسيون پالرمو داراي سه پروتكل تكميلي 
از جمله پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص 
مخصوصاً زنان و كودكان، پروتكل عليه قاچاق مهاجران از طريق 
زمين، دريا و هوا و پروتكل عليه توليد غيرقانوني و قاچاق مهمات 
اس��ت كه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به 
عنوان عهده دار اين كنوانسيون و پروتكل هاي آن عمل مي كند. 
دولت براي پيوستن به اين كنوانسيون كه از لوايح چهارگانه مرتبط 
با FATF است، اليحه اي را تقديم مجلس شوراي اسالمي كرد 
كه به تصويب نمايندگان رسيد اما با توجه به عدم تطابق ترجمه 
با متن اصلي در سال 96 مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و 
در ۲۰خرداد 9۷ بار ديگر در مجلس بررس��ي ش��د و نمايندگان 
با 136رأي موافق، 89رأي مخال��ف و 11رأي ممتنع از مجموع 

۲۵6نماينده حاضر با اصالح آن موافقت كردند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ارتباط سازوکار مالي اروپا با FATF در 2 کمیسیون مجمع بررسي شد
رئيس كميسيون امنيت ملي گفت: امريكا سياست هاي 
ضدايران�ي را در نشس�ت ب�ا كش�ور هاي عربي ب�ه كار 
گرفت و اكن�ون مي خواه�د آن را در ورش�و عملي كند. 
حش��مت اهلل فالحت پيش��ه، رئيس كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به برگزاري نشس��ت ضدايرانی در 
ورشو، اظهار كرد: همزمان با وقوع انقالب اسالمي، امريكا تمام 
توان خود را براي بازگش��ت ايران به قلمرو استراتژيكش به كار 

گرفت كه در اين زمينه جنگ هشت ساله هم بي نتيجه بود. 
وي با بيان اينك��ه امريكا براي تخريب جمهوري اس��المي وارد 
ساز و كار هاي سياسي و ديپلماتيک عليه ايران شده است، گفت: 
الگوي اين سياست امريكا را در ش��وراي همكاري خليج فارس، 
سازمان كنفرانس اسالمي و... مي توان يافت كه در جهت گفت وگو 

عليه مواضع ايران شكل گرفته است. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تأكيد 
كرد: ايران به عنوان بازيگر اصلي منطقه از اين اقدام ها كمر خم 
نكرده و علت پايا بودن نقش جمهوري اس��المي، خنثي سازي 
توطئه هاي امريكا و متحدان منطقه اي آن ذيل مثلث امريكايي، 

صهيونيستي و ارتجاعي است. 
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه داد: امريكا 
سياست هاي ضدايراني را در نشس��ت با كشور هاي عربي به كار 

گرفت و اكنون مي خواهد آن را در ورشو عملي كند. 
فالحت پيشه با اشاره به تالش بسيار امريكا در مطرح سازي نام 

ايران در شوراي امنيت س��ازمان ملل اظهار كرد: سياست هاي 
ضد ايراني، روح حاكم بر نشست ورش��و است، بخش عمده اي 
از كش��ور ها به رويكرد مش��اركت جويانه جمهوري اسالمي و 
عملكرد بي ثبات كننده امريكا معتقدن��د، پس از موضع گيري 
امريكا عليه ايران در نشست ورشو، بس��ياري نسبت به مطرح 
شدن اس��م ايراني ها واكنش نش��ان دادند كه در نتيجه، لحن 

اياالت متحده تغيير كرد. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي در پايان با 
اشاره به اينكه معاون وزير خارجه لهستان محتواي اين نشست 
را ضدايراني ندانسته اس��ت، تصريح كرد: هدف امريكا در ورشو 
برقراري گفت و گوي ضدايراني اس��ت، اما با توجه به اجراي اين 
نشس��ت پس از راهپيمايي ۲۲بهمن، نتيجه اي عكس سياست 

احمقانه اياالت متحده در پي خواهد داشت.

رئيس كميسيون امنيت ملي: 

سیاست هاي ضدايراني، روح حاکم بر نشست ورشو است 

   چهره ها

سخنگوي شوراي نگهبان از آمادگي اين شورا براي بررسي 
همزمان اليحه بودجه ۹۸ و بدون تأخي�ر در زمان خبر داد. 
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي ش��وراي نگهبان در گفت وگو با 
تسنيم با اشاره به اينكه روند بررس��ي اليحه بودجه سال 98 در 
مجلس شوراي اسالمي، روز ۲۷ بهمن آغاز مي شود، گفت: طبق 
قانون، تمامي مصوبات مجلس بايد به  تأييد شوراي نگهبان برسد 

كه بودجه هاي ساالنه نيز از اين قاعده مستثني نيست. 
وي با بيان اينكه اليحه بودجه 98 ني��ز بايد مانند ديگر مصوبات 
مجلس به تأييد شوراي نگهبان برسد، اظهار داشت: طبق قانون، 
ش��وراي نگهبان پس از دريافت مصوبات مجل��س درباره اليحه 
بودجه 98 براي بررس��ي و اعالم نظر پيرامون آن 1۰روز فرصت 
دارد كه مي تواند با استمهال از مجلس، 1۰روز ديگر به اين زمان 

اضافه كند. قائم مقام دبير ش��وراي 
نگهبان تصريح كرد: با توجه به اينكه 
زمان براي بررس��ي و اب��الغ اليحه 
بودج��ه 98 تا پايان س��ال محدود 
اس��ت و قانون بودجه بايد از ابتداي 
سال آينده اجرا شود، بنابراين اين 
آمادگي در ش��وراي نگهبان وجود 
دارد كه مصوبات پيرامون اليحه بودجه 98 به طور روزانه به شوراي 

نگهبان ارسال شود تا آنها را بررسي و اعالم نظر كنيم. 
كدخدايي خاطرنشان كرد: بررسي همزمان اليحه بودجه 98 در 
مجلس و شوراي نگهبان موجب مي شود رسيدگي به اين اليحه 

با سرعت بيشتر و بدون تأخير در زمان انجام شود.

 آمادگي شوراي نگهبان 
براي بررسي اليحه بودجه ۹۸ همزمان با مجلس

آيت اهلل ناصر مكارم ش�يرازي از مراجع تقليد با بيان اينكه 
راهپيمايي22بهمن امسال باش�كوه تر از سال هاي قبل بود، 
از حضور باش�كوه مردم در اين حماسه بزرگ قدرداني كرد. 
به گزارش ايرنا، آيت اهلل ناصر مكارم شيرازي از مراجع تقليد روز 
گذشته در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، افزود: مردم 
در مواقعي كه احس��اس كنند خطري در ميان است پرشورتر از 

قبل در صحنه حاضر مي شوند. 
اين مرجع تقليد ب��ا بيان اينكه تجليل از حضور باش��كوه مردم 
در صحنه، خدمت بيش��تر ب��ه آنها و حل مش��كالت اقتصادي 
توسط مسئوالن اس��ت، ابراز اميدواري كرد: مسئوالن پيام اين 
حضور باشكوه را بشنوند و بدانند بايد در حل مشكالت بيشتر و 

محكم تر بكوشند. 

آيت اهلل مكارم ش��يرازي با تأكيد 
بر اينك��ه طب��ق ش��واهد و قرائن 
راهپيمايي امسال در ۲۲بهمن ماه 
بسيار باشكوه تر از سال هاي گذشته 
بود، گفت: هر زمان دش��من فشار 
بيش��تري مي آورد مردم احساس 
مي كنن��د محكم تر بايد مش��ت بر 
دهان دشمن بكوبند. ان شاءاهلل خداي متعال از همه قبول و اين 

عمل خير را در نامه اعمال شان ثبت و ضبط كند. 
وي تأكيد كرد: حضور باش��كوه م��ردم در راهپيمايي ۲۲بهمن 
رسالت و مسئوليت مسئوالن را س��نگين تر مي كند كه بايد در 

گره گشايي از مشكالت مردم كوشاتر عمل كنند. 

 قدرداني آيت اهلل مكارم شیرازي
از حضور مردم در حماسه 22بهمن

فروزن�ده : هم�ه باي�د بدانند 
مسئوالن ما نمايندگان همين 
ملت هس�تند؛ ملتي شجاع و 
ملتي مق�اوم، مس�ئوالن هم 
باي�د در مقاب�ل زياده خواهي 
استكبار كه امريكا و اروپاست 
بايس�تند و ديگر از اعتماد به 
آنها دس�ت بردارن�د و با تمام 
ت�وان و تالش خ�ود و با همت 
م�ردم ظرفيت ه�اي داخل�ي 
را فع�ال كنن�د، بي ش�ك هر 
ج�ا م�ردم نق�ش ايف�ا كنند 
مش�كالت ح�ل خواهد ش�د
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