
موانع اداری، قضائی و سیاسی بر سر راه 
تولید و سرمایه گذاری باید برطرف شود

رئیس جمهور گفت: س��رمایه  گذاران باید به راحتی 
و در کمترین زمان ممکن موفق به س��رمایه  گذاری 
شوند. حجت االسالم حس��ن روحانی رئیس جمهور 
در یکصد و ش��صت و نهمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، اظهار داشت: تمام مقرراتی که مانع 
ایجاد می  کند، باید اصالح ش��وند تا س��رمایه  گذاران 
به  راحت��ی و در کمترین زمان ممکن موفق به انجام 

امور مربوط به سرمایه  گذاری خود شوند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه برای ح��ل مش��کالت تجار و 
سرمایه  گذاران از جمله پرداخت به  موقع ارز به آنان، 
تصمیمات خوبی اتخاذ ش��ده است، تاکید کرد: باید 
همه موانع اداری، قضائی و سیاس��ی از سر راه تولید 
و س��رمایه  گذاری برداشته شده و با اصالح رویه ها و 

قوانین راه های تسهیل سرمایه گذاری فراهم شود.
رئیس جمهور در این جلسه در پی بررسی پیامدهای 
تأخیر در تأمین ارز سرمایه گذاران خارجی، برداشتن 
موانع غیرضرور و دست و پاگیر برای سرمایه  گذاران 
خارجی را از جمله تالش های دولت برشمرد و تصریح 
کرد: با توجه به اهمیت باالی امنیت سرمایه  گذاری، 
دول��ت ب��رای رفع موان��ع حقوقی و قانون��ی امنیت 
سرمایه  گذاری، به همراهی سایر دستگاه  های ذیربط 

از جمله مجلس شورای اسالمی نیازمند است.
روحانی استقبال از مشارکت س��رمایه های ایرانیان 
خ��ارج از کش��ور را ض��روری خوان��د و گف��ت: در 
ش��رایط فعلی که تحریم کنندگان از هرگونه فشاری 
فروگذار نیس��تند، عالقه هموطنان خارج از کش��ور 
به س��رمایه گذاری در ایران، فرصت مغتنمی اس��ت 
که بای��د از آن حمایت کرد و ش��رایط الزم را برای 
اعتمادسازی و تامین امنیت س��رمایه گذاری فراهم 

کرد.  ریاست جمهوری

اخبار

فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت: اگر چه 
عرصه نظامی جنگ خطوط مرزی جمهوری اسالمی ایران 
و ع��راق بود اما عقبه سیاس��ی این جنگ یک عقبه جهانی 

بود.
سردار سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی روز گذش��ته  در صحن علن��ی مجلس به 
مناس��بت هفته دفاع مقدس با بی��ان این که دفاع مقدس 
س��رآغاز مقاومت پایان ناپذیر ملت ش��ریف ایران در مقابل 
دنیای فش��رده استکبار و جریان به هم پیوسته کفر جهانی 
در مقابل انقالب اس��المی بود، گفت: هیچ تردیدی نیست 

جنگی که علیه ما تحمیل شد یک جنگ جهانی بود.
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی با بیان اینکه 
پشتوانه های اقتصادی کش��ور عراق در جنگ یک پشتوانه 
اقتصادی جهانی بود، اظهار داش��ت: شکی نیست که همه 

قدرت ه��ای ب��زرگ همه س��الح های 
مدرن و پیش��رفته را ک��ه ممکن بود، 
در اختیار عراق قرار دادند؛ انگلستان، 
آلم��ان، فرانس��ه، اتریش، ش��وروی و 

آمریکا.
وی با تأکید بر این که جنگ پدیده ای 
بس��یار دقیق و محاس��به پذیر است، 
افزود: ه��ر کس قوی تر اس��ت پیروز 
می ش��ود و پیروزی را کسی می سازد 
ک��ه بتوان��د معادله جن��گ را هدایت 
و آن را ب��ه نفع خود تغیی��ر دهد. بر 
ش��اخص های  و  محاس��بات  اس��اس 
ظاهری قدرت ائتالف جهانی مقابل ما 
باید به س��رعت ما را شکست می داد. 
آنها باید غلبه می کردند اما چرا با این 
که بر اساس معادالت دقیق هر کسی 

قوی تر است پیروز می شود، ما که به ظاهر بسیار ضعیف تر 
بودیم پس چرا غلبه کردیم؟

فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی پیروزی ایران 
در 8 س��ال جنگ تحمیلی را این گونه تش��ریح کرد: وقتی 
ام��ام)ره( و امت صحنه جنگ را به زندگی تبدیل می کنند 
و وقتی مردم مومن، با ایمان و قلب های سرشار از اعتقاد و 
باور به دش��من حمله می برند هیچ کس نمی تواند مقاومت 
کند. تجهیزات موجوداتی صلب و جامد هس��تند. آنچه که 
در جنگ حرکت ایجاد می کند ایمان و انس��ان مؤمن است 
و امام)ره( توانست این شخصیت معنوی و روحانی و ایمانی 
خ��ود را در بلوغ همه مؤمنان تکثیر کند و انس��ان هایی در 
ت��راز و ارتفاع نزدیک به خود بس��ازد و به همه جهان این 

نظری��ه را اثبات کند ک��ه یک ملت فق��ط و فقط به دلیل 
شکست اعتقادات و باورهایش می تواند شکست بخورد.

فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید بر این 
ک��ه هر ملتی به ان��دازه افق آرمان هایش بزرگ می ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: هر ملتی به اندازه وس��عت ذهن رهبرش 
بزرگ می ش��ود، پیش می رود، وس��عت کش��ورها از لحاظ 
هندسی ش��اخص بزرگی آنها نیست. بلکه وسعت ذهن ها، 
عظمت قلب ها، ش��کوه ایمان ها، عظمت یک ملت را نشان 
می ده��د و ملت ایران در جنگ عظیم ش��د و فراتر از اراده 
قدرت های بزرگ آرزوی آنان را در هم شکستند و در مقابل 

دشمنان بزرگ ایستادگی کردند.
وی با اش��اره ب��ه حضور نیروهای مردمی در 8 س��ال دفاع 
مقدس گفت: وقتی جنگ از سطح نیروهای مسلح به مردم 
تعمیم پیدا می کند یعنی تمام زندگی، جنگ و تمام جنگ، 
زندگی می شود و همه دوست دارند در 
محیط زندگی حاضر ش��وند و این راز 

شکست ناپذیری ماست.
وی با اش��اره به نق��ش آمریکایی ها در 
ش��کل گیری گروه��ک داع��ش گفت: 
داع��ش را ب��ه صحن��ه آورد و همی��ن 
فرصت��ی ب��رای نف��وذ انقالب ب��ود. ما 
بی هزینه آمریکا را در این میدان بزرگ 
ن��اکام و متوق��ف کردی��م و آرزوهای 
سیاسی آمریکا را برای نوسازی سیاسی 
خاورمیانه به قبرستان سپردیم و آمریکا 
خسته، فرسوده و ناتوان در حال عقب 

نشینی است.
سرلشکر سالمی با اشاره به تحریم های 
اقتص��ادی آمریکا گف��ت: ما در معرض 
ی��ک تحری��م اقتص��ادی ب��زرگ قرار 
گرفتی��م و دوباره امام این امت )حضرت آیت اهلل خامنه ای( 
عظمت آفرید؛ چراکه در مقابل دش��من ایس��تاد و در برابر 
اراده دش��من قد خم نکرد و مردم حمایت کردند و دوباره 
در ای��ن جنگ که قلمرویی جهانی دارد و هر کش��وری در 
مع��رض آن ق��رار بگیرد فرو می پاش��د، قام��ت ملت ایران 
به برک��ت هدایت ها، اعتماد ب��ه نفس ه��ا، امیدآفرینی ها، 
الهام بخش��ی ها و حکمت های ب��زرگ که رهبرش می آفرید 

بزرگ شد و قد برافراشت.
فرمانده کل س��پاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان این که 
دشمن امروز به درون خانه های ما حمله کرده است، تصریح 
کرد: دشمن به س��فره های مردم و قلب های جوانان حمله 
کرده و عملی��ات روانی خود را با حص��ر اقتصادی ترکیب 

کرده تا این ملت را خس��ته و متزل��زل کند اما مردم ایران 
محکم و اس��توار ایستاده اند و هرگز پژواک صدای بیگانگان 
نمی ش��وند و این یک هنر بی بدیل اس��ت که وقتی رهبران 
اله��ی با حکمت وحیانی، جامع��ه و جهان را اداره می کنند 

این اتفاق می افتد.
سرلش��کر س��المی با بیان اینکه آمریکا ب��ه چرنوبیل خود 
نزدیک می ش��ود گفت: نگاه کنید که آمریکا نمی تواند یک 
بیم��اری همه گی��ر )کرونا( را مدیریت کن��د و 30 میلیون 
انس��ان گرس��نه امروز در آمری��کا از سیس��تم های خیریه 
تغذیه می شوند و این قیافه بزرگ ترین قدرت جهانی است 
ک��ه برای نج��ات از این انزوا و عرض اندام سیاس��ی حکام 
رژیم های کوچک را با رژیم صهیونیس��تی آش��تی می دهد 
تا نش��ان دهد آمریکا هنوز هس��ت و این تم��ام آن هیبت 
و ش��کوهی اس��ت که می خواس��ت همه دنیا را در تصرف 

سیاسی خود دربیاورد.
وی با تأکی��د بر این که امروز جنگ اقتصادی یک واقعیت 
انکارناپذیر اس��ت، افزود: بدانید ما و دشمن بر روی دو خط 
م��وازی پیش می رویم و اگر ما مش��کل اقتص��ادی داریم، 
دش��من هم به همین نس��بت و بیش از ما این مش��کل را 
دارند چراکه قدرت ها هرچه بزرگ تر باشند مسائل شان نیز 

بزرگ تر است.

فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی اظهار داشت: 
بنابراین نقش رهبری انقالب اسالمی و حمایت های ملت و 

این پیوند مبارک ضامن سعادت ما است.
سرلشکر سالمی با بیان این که انتظار داریم همه نهادهای 
حاکمی��ت به خص��وص مجلس که طعم انق��الب می دهد 
شرایط را از لحاظ اقتصادی جنگی تلقی کنند، گفت: مردم 
به آن امید بس��ته اند و تراکم و عصاره مردم اس��ت، پژواک 
کالم و بازتاب دهنده دردهای آنان اس��ت، حالل مشکالت 

آنان است و مجلس هم اختیارات ملت را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: ما راه را از نظر نظامی بر دش��من بسته ایم و 
ظرفیت ه��ای غلبه بر او را در هر مقیاس��ی از جنگ فراهم 
کرده ایم و 40 س��ال است در فضای ذهن و در عالم خارج 
از ذهنمان بازی های جنگ قدرتمندی را با دش��من انجام 
داده ایم و گاهی در مقیاس های کوچک اراده تاکتیکی خود 
را به آنان تحمیل کرده ایم که بازتابی از اراده اس��تراتژیک 

ملت در برابر دشمن است.
سرلشکر س��المی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مثل 
ی��ک قرارگاه عمل کنید، ش��بانه روز برای شکس��ت دادن 
دش��من در این جنگ اقتصادی ظرفیت های عظیم کشور 
ما کافی است و فکر کنید هیچ کشوری جز ایران در جهان 

وجود ندارد آن وقت چگونه زندگی می کردید؟

نماین��ده ادوار مجل��س گف��ت:  
ه��دف اصالح طلب��ان از ط��رح 
اس��تعفای روحانی این است که 
اگر وی اس��تعفا کن��د بی نظمی 
اجتماع��ی در ماه های منتهی به 
انتخاب��ات امکان ظه��ور و بروز 
باالیی خواهد داش��ت و اگر هم 
نپذیرد، اصالح طلبان در ذهن مردم به عنوان اپوزیسیون 

دولت معرفی شوند.
پرویز س��روری نماینده مردم تهران در مجلس هش��تم 
با اش��اره به س��رمقاله یک روزنامه ب��ا قلم عباس عبدی 
فعال اصالح طلب مبنی بر لزوم استعفای حسن روحانی 
از جایگاه ریاس��ت جمهوری اظهار داشت: اصالح طلبان 
به دنبال این هس��تند که حمایت خودشان از روحانی را 
از افکار عمومی پاک کنند و ذهن مردم را به این سمت 
مدیریت کنند که اصالح طلبان در صف مقدم مخالفت با 
روحانی ایس��تاده اند. سروری در عین حال افزود: اما من 
فکر می کنم که خیلی دیر شده چون مردم هنوز یادشان 
اس��ت ک��ه در همین روزنام��ه اعتماد آق��ای محمدرضا 
خاتم��ی اعالم کرد که اصالحات تضمین روحانی اس��ت 
آنها ای��ن ضمانت را به ملت ایران داده ان��د و امروز باید 
روی ضمانت خود بایس��تند. وی ادامه داد: اصالح طلبان 
اعالم کردند که روحانی نسخه شفابخش اقتصاد کشور و 
مشکالت کشور است و امروز نمی توانند شانه خالی کنند 
و ب��ا دو اظهار نظر در مورد موضوعات حاش��یه ای نقش 
خودشان را در شکل گیری دولت روحانی از بین ببرند.

نماینده مردم تهران در مجلس هشتم با بیان اینکه این 
اقدامات و اظهارات، امروز برای برهم زدن انس��جام ملت 
ایران ش��کل می گیرد، گفت: آنه��ا می خواهند با این کار 

زمینه ش��ورش های اجتماعی در کشور را فراهم کنند و 
در ماه ه��ای منتهی به انتخابات اجازه ندهند که آرامش 
در کشور وجود داشته باشد و با یک آنارشیسم اجتماعی 
اج��ازه ندهند که ی��ک دولت جوان انقالبی بر س��ر کار 
بیاید. وی با تاکید بر اینکه این اس��تراتژی اصالح طلب ها 
هست و آنها چون خود را از قبل بازنده می بینند تنها راه 
خروج از این وضعیت را یک ش��ورش اجتماعی و بر هم 
زدن انس��جام جامعه کش��ور و تولید نفرت ملی به جای 
وحدت ملی می دانند خاطرنش��ان ک��رد: به همین دلیل 
ش��ما می بینید که تئوریس��ین های اصالح طلب، امروز 
خش��ونت را تئوریزه می کنند و زمینه های یک خشونت 
و نف��رت ملی و درگیری ملی را میخواهند ایجاد کنند و 
اج��ازه ندهند که روند تغییر از یک جریان و نا کار آمده 

به یک جریان کار آمد مستقل با برنامه تبدیل شود.
نماین��ده ادوار مجلس افزود: هدف آن ها این اس��ت که 
اگر آقای روحانی بازیچه دستش��ان قرار بگیرد و بخواهد 
اس��تعفا دهد بی نظمی اجتماع��ی در ماه های منتهی به 
انتخابات امکان ظهور و بروز باالیی خواهد داش��ت و اگر 
ه��م نپذیرد، تحلیل اصالح طلبان این اس��ت که این در 
ذهن مردم اصالح طلبان را به عنوان اپوزیس��یون دولت 
معرف��ی می کند و همین مس��ئله می تواند در انتخابات 

برای آنها امید بخش باشد.
عضو ش��ورای مرکزی جمعیت رهپوی��ان در عین حال 
تاکی��د کرد: من معتقدم که موض��وع خیلی عمیق تر از 
این حرفهاس��ت که اصالح طلبان به آن فکر می کنند و 
بای��د بدانند که این اقدامات منزل��ت آنها را پیش مردم 
ایران به شدت کاهش خواهد داد و نه تنها آورده ای برای 
آنها نخواهد داش��ت بلکه می تواند به عنوان یک ظرفیت 

منفی برای آنها محسوب شود.  فارس

بادامچیان: 
آقای روحانی مردم به خباثت 
آمریکا واقف هستند، جایگاه 

دولت در حل مشکالت کجاست؟

دبی��رکل حزب مؤتلفه اس��المی 
گف��ت: اینک��ه آمری��کا در نبرد 
ج��دی و همه جانبه با جمهوری 
اس��المی ایران اس��ت بر کس��ی 
پوش��یده نیس��ت؛ همه می دانند 
اگ��ر حمایت های آمریکا از صدام 
نبود هش��ت س��ال جنگ بر این 
ملت تحمیل نمی ش��د. اسداهلل بادامچیان دبیرکل مؤتلفه 
اسالمی با اش��اره به صحبت های رئیس جمهور مبنی بر 
اینک��ه گرانی دالر تقصیر آمریکاس��ت و م��ردم به خاطر 
کمبودها  مش��کالت کاخ س��فید را نفری��ن کنند، اظهار 
داش��ت: خباثت ه��ای آمریکا و جنایات مس��تأجران کاخ 
س��فید هیچگاه برای ملت ایران پوش��یده نبوده و نیست. 
اینکه مردم باید حواسشان به دشمن اصلی باشد هم قبول 
اس��ت، اما رئیس جمهور باید بیان کند که جایگاه دولت 
در حل مشکالت مردم کجاست؟ وی افزود: آقای روحانی 
با همراهی اصالح طلبان در هفت س��ال ریاست جمهوری 
مسیری را پیمود که امروز خود به اشتباه بودن آن اذعان 
دارد. دبی��رکل مؤتلفه اس��المی با بیان اینک��ه روحانی و 
اصالح طلبان اداره کشور را به مذاکره با آمریکا گره زدند و 
حل مشکالت مردم را در مراوده با آمریکا جستجو کردند، 
گفت: متأسفانه امروز هم در توصیه های خود این پالس را 
می دهند که حل مشکالت کشور در گرو  نتیجه انتخابات 
آمریکاست! وی خطاب به رئیس جمهور با تأکید براینکه 
مذاکره با آمریکا کش��ور را به جایی نمی رساند، همچنان 
ک��ه برجام مش��کلی را از کش��ور حل نک��رد و بیان کرد: 
چگونه نابسامانی قیمت ها را مربوط به آمریکا می دانید در 

صورتی که به سیاست های اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و 
همت مردم بی توجه بوده اید و ندانستید که حل مشکالت 

معیشت مردم را نباید در خارج از کشور جستجو کرد؟
بادامچیان یادآور ش��د: رئیس بان��ک مرکزی دولت آقای 
روحان��ی دالر را 11 ه��زار تومان تحوی��ل گرفت و امروز 
این قیمت به 29 هزار تومان رس��یده است، حال به مردم 

آدرس می دهید که به آمریکا ناسزا بگویند؟
وی اظهار داش��ت: آیا رئیس بانک مرکزی ش��ما توانست 
مش��کالت بازار را حل کند؟ در صورتی که مش��کالت به 

گونه ای نیست که نتوان آن را حل کرد.
دبیرکل مؤتلفه اس��المی ب��ا تصریح اینک��ه تحریم برای 
کش��وری که با 15 کشور دیگر همسایه است معنا ندارد، 
ادام��ه داد: بگویید عدم سیاس��ت های صحیح مردم را به 
اینجا کشانده، آیا مش��کل دریافت حقوق های نجومی در 
دولت مربوط به آمریکاس��ت؟ و برای اینکه در نظام مالی 

اختالس  صورت می گیرد باید آمریکا را نفرین کرد؟
وی خاطرنشان کرد: قیمت مس��کن به جایی رسیده که 
مردم حتی نمی توانند خانه استیجاری داشته باشند، یعنی 
مجریان دولت هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارند و فقط 
آمریکا مقصر اس��ت، پس چرا اصرار ب��ه مذاکره با آمریکا 

داشتید و در فضای برجام قدم زدید؟
بادامچیان اظهار داش��ت: راهکار حل مش��کالت کش��ور 
اقتصاد مقاومتی و تکیه بر همت مردم اس��ت که می تواند 
ب��ه راحتی و بدون نفت کش��ور را در مس��یر تعالی پیش 
بب��رد. وی گفت: اینکه آمریکا در نبرد جدی و همه جانبه 
با جمهوری اس��المی ایران است بر کسی پوشیده نیست؛ 
همه می دانند اگر حمایت های آمریکا از صدام نبود هشت 
س��ال جنگ بر این ملت تحمیل نمی ش��د و اگر س��فیر 
آمریکا در کویت به صدام چراغ سبز نشان نمی داد صدام 
به کویت حمله نمی کرد و اینهمه مشکل برای مردم عراق 
و منطقه ایجاد نمی ش��د؛ این مردم آدرس دشمان اصلی 
خود را هیچگاه فراموش نمی کنند. اگر مس��ئوالن کشور 
به فکر آنان باش��ند و وظایف خود نس��بت به این مردم را 

درست انجام دهند.  تسنیم

ادامه از صفحه اول
با این وجود، رزم حس��ینی توانسته رای نمایندگان 
مجلس یازدهم را به دس��ت آورد. رایی که می توان 
آن را نج��ات از بالتکلیفی وزارت صمت دانس��ت، 
آن ه��م در ش��رایطی که ایران تح��ت تحریم های 
اقتصادی و در واقع جنگ اقتصادی است و کشوری 
که در این شرایط قرار دارد، نباید وزارتخانه مهمی 
چون وزارت صنعت، معدن و تجارت آن نزدیک به 

5 ماه بدون وزیر باشد.
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گزارش

امکان لغو طرح ترافیک وجود ندارد
اس��تاندار ته��ران با بیان اینکه امکان لغو طرح ترافی��ک وجود ندارد، گفت: 
دورکاری برای کارمندان اس��تان تهران مطرح نیس��ت. انوشیروان محسنی 
بندپی ب��ا توجه به آخرین وضعیت طرح ترافیک تهران با توجه به ش��یوع 
کرونا اظهارداش��ت: ام��کان لغو طرح ترافیک وجود ن��دارد، دورکاری برای 
کارمندان اس��تان تهران مطرح نیس��ت. وی ادامه داد: با ورود به فصل پاییز 
و پدی��ده وارونگی هوا طرح ترافیک را نمی توان لغو ک��رد. در حال حاضر برای 
کارمندان استان تهران دورکاری مطرح نیست. استاندار تهران خاطرنشان کرد: تنها 
دستگاه هایی که امکان دورکاری دارند یا افراد در معرض خطر می توانند از دورکاری 
اس��تفاده کنند. محس��نی بندپی عنوان کرد: بنابر آخرین آمار ما چهار هزار و 500 
بیمار بس��تری کرونایی در استان تهران داریم و متاس��فانه روند مراجعان و بستری 

شده ها در بیمارستان های استان افزایشی است. روابط عمومی استانداری تهران

توضیحات حاجی بابایی درباره طرح کاالی اساسی
 رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس حمید رضا حاجی بابایی در 
جلسه علنی روز گذشته مجلس با اشاره به طرح تأمین کاالهای اساسی 
و در جریان بررس��ی کلیات طرح تأمین کاالهای اساسی اظهار داشت: 
هیچ کس  شک ندارد که ما به عنوان نمایندگان مردم با پای برهنه باید 

کاالهای اساسی را در خانه ها به آنها برسانیم. 
وی افزود: ما طرحی را تهیه کردیم که 200 نفر از نمایندگان با فوریت آن 
و 200 نف��ر ب��ا اولویت آن موافقت کردند؛ در این طرح پیش بینی ش��ده که 30 
ه��زار میلی��ارد تومان منابع اختصاص دهیم که از ای��ن منابع به 20 میلیون نفر 
در کش��ور که در تهیه غذای روزمره خود با مش��کل مواجه اند، کاالهای اساسی 
را برس��انیم و س��بد کاال با 50درصد قیمت را برای 50 میلیون نفر دیگر تأمین 

کنیم.  فارس

ناکامی گروه های تروریستی در سوریه، یک آزادسازی خرمشهر بود
فرمان��ده نی��روی هوایی ارت��ش گفت: ناکام��ی گروه های تروریس��تی و 

حامیانشان در سوریه خود یک آزادسازی خرمشهر بود.
امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده، دفاع مقدس را نقطه عطفی در تاریخ انقالب 
اسالمی ایران دانست و گفت: بخشی از سرزمین ما توسط نیروهای بعثی 
که مورد حمایت قدرت های جهانی بودند اش��غال ش��ده بود و حتی شهر 
خرمش��هر را تصرف کرده بودند و مردم ما این اش��غالگری را نمی پذیرفتند و 
نیروهای مس��لح نیز تحمل این را نداشتند که س��رزمین و شهرهای ما در اشغال 
دشمن باشد به همین دلیل با تمام توان پای کاری آمدند تا دشمن را از سرزمین 
اس��المی بیرون کنند. وی افزود: خواست و اراده مردم و نیروهای مسلح در آزادی 
خرمشهر که صدام فکرش را هم نمی کرد آن را از دست بدهد خودش را به خوبی 

نشان داد و پیروزی های درخشان بعدی نیز بعد از این فرا رسید. فارسمهر

هر ملتی به اندازه وسعت 
ذه�������ن ره�����ب�����رش ب�����زرگ 
می رود،  پیش  م��ی ش��ود، 
از  ک����ش����وره����ا  وس�����ع�����ت 
شاخص  هندسی  ل��ح��اظ 
بلکه  نیست.  آنها  بزرگی 
عظمت  ذهن ها،  وسعت 
قلب ها، شکوه ایمان ها، 
عظمت یک ملت را نشان 

می دهد.

 دناپالس نمک ندارد

یک مقام مس��ئول: چ��را نماین��دگان مجلس باید 
دناپالس سوار شوند؟

ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...
الف( نمایندگان مجلس باید با قالیچه سلیمان تردد 

کنند.
ب( چرا این مقام مس��ئول دناپالس گیرش نیامده 

که سوار شود؟
ج( هر وسیله نقلیه ای که اهل سواری دادن باشد از 

دید نمایندگان مجلس پنهان نمی ماند.
د( تحوی��ل دناپ��الس ب��ه نماین��دگان مجلس – 
زیرقیم��ت کارخانه و با اقس��اط مجهول المدت – 

هیچ ربطی به تخلفات خودروسازجماعت ندارد.
همان مقام مس��ئول: اقساط دنا پالس ماهی هشت 
میلیون و دویست هزار تومان است.مگر نمایندگان 

مجلس چقدر حقوق می گیرند؟
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از پرس��ش های 

زیر فلسفی تر است؟
ال��ف( یک راننده تاکس��ی اینترنتی ه��م دناپالس 
دارد آن وقت نماینده مجلس نمی تواند قس��طش 

را بپردازد؟
ب( ن��ه اینکه خودت��ان پراید هاچ بک س��وار می 

شوید؟
ج( فیلسوفی می گوید سرت را توی فیش حقوقی 
دیگ��ران نک��ن تا دیگ��ران سرش��ان را توی فیش 
حقوقی تو نکنند. پس بهتر نیست آدم سرش توی 

کار خودش باشد؟
د( آیا دناپالس اسم رمز آشوب ها نیست؟

ایضا همان مقام مس��ئول: نمایندگان مجلس پس 
از دریافت دناپالس چش��م خود را به روی تخلفات 

خودروسازان می بندند؟
الف( نگو تو رو خدا

ب( مگه خودروساز تخلف هم می کنه؟
ج( بذارید یه لقم��ه دناپالس از گلوی بندگان خدا 

پایین بره
د( دناپالس قیمت میلیونی دارد اما نمک ندارد.

سرلشکر سالمی:  

ملت ایران در جنگ عظیم شد

سروری: 
اصالح طلبان می خواهند یا شورش اجتماعی راه بیفتد 

یا اپوزیسیون دولت باشند


