
تردد کامیون های با عمر باالی 20 سال 
ممنوع است

اســتاندار تهران با تشــریح محدودیت های ناشی از 
آلودگی هوا، از توقف موتور سیکلت های فاقد معاینه 
فنی و ممنوعیت تردد کامیون های با عمر باالی 20 

سال خبر داد.
انوشــیروان محســنی بندپــی در جلســه کمیته 
اضطرار آلودگی هوا اظهار داشــت: طبق پیش بینی 
هواشناســی تا هفته آینده پایــداری هوا را داریم از 
این رو دومین جلســه اضطرار آلودگی هوا تشکیل 
شد.  وی ادامه داد: طبق مصوبه 6 دی ماه ستاد ملی 
کرونا مبنی بر تفویض اختیار به اســتانداران جهت 
کنترل آلودگی هوا به ویژه برای اســتان های تهران 
و البرز، دستگاه هایی مســئول در این جلسه طبق 
تقسیم کار صورت گرفته مکلف شدند تا اقدامات را 
پیگیری کنند. استاندار تهران تاکید کرد: مقرر شد 
کلیه فعالیت های ســاختمانی که ذرات معلق را در 
هوا متصاد می کند متوقف شود و موارد استثنایی با 

معاونت عمرانی استانداری هماهنگی شود.

اخبار

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: فرمانده نیروی قدس سپاه در جلسه 
غیرعلنی مجلس تاکید کرد که اســتخوان های دشمن در 

حال خرد شدن است.
ابراهیم رضایی با اشاره به مباحثی که سردار قاآنی فرمانده 
نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در جلسه 
غیرعلنی روز گذشــته مجلس شورای اسالمی مطرح کرد، 
گفت: ســردار قاآنی در وهله اول بــر لزوم خروج آمریکا از 

عراق و منطقه تأکید کرد.
وی بیان کرد: فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 

اســالمی در این جلسه خاطراتی را از حاج قاسم سلیمانی 
مطرح و نقش حاج قاســم ســلیمانی در حمایت از محور 
مقاومــت در منطقــه، لبنان، ســوریه، فلســطین و عراق 
را تشــریح کرد و از قدرتمندتر شــدن مقاومت در دوران 

فرماندهی حاج قاسم در سپاه قدس سخن گفت.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
شــورای اسالمی تصریح کرد: ســردار قاآنی در این جلسه 
تأکید کرد کــه یکی از نتایج و ثمرات فرماندهی ســردار 
سلیمانی در سپاه قدس، قدرتمندتر شدن مقاومت در این 
مدت بود و همچنین وی بر لزوم انتقام خون شــهید حاج 

قاســم ســلیمانی تأکید کرد. رضایی اظهار داشت: سردار 
قاآنی در این جلســه بیان کرد که نتیجه وابســتگی، زیر 
بار ذلت رفتن اســت و این موضوع را در مورد ســعودی ها 
مشاهده می کنیم اما ما امروز هرچه داریم از مقاومت داریم 
و نتیجه مقاومت، عزت اســت. وی گفــت: فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی در جلسه غیرعلنی 
مجلس از نقش و تأثیر سردار سلیمانی در حل بحران های 
منطقه ای چون ســوریه ســخن گفت و تأکید کرد که ما 
هرچه به دست آوردیم از همین مقاومت است و همچنین 

استخوان های دشمن در حال خرد شدن است.  مهر

تاکید  رئیس جمهور 
سردار  شهادت  کرد: 
از  انتقام  ســلیمانی 
و  ایــران  اســالمی  جمهوری 
ملت هــای منطقــه و انتقام از 
استقالل کشــورهای منطقه و 
انتقــام از ملت های بزرگی بود 
برابر توطئه های آمریکا  که در 

و صهیونیسم ایستادند.
روحانی  حسن  االسالم  حجت 
رئیس جمهور روز چهارشــنبه 
در جلسه هیئت دولت با بیان 

اینکه در روزهای آغازین ســال 2020 میــالدی با غم و درد 
بســیار بزرگ شــهادت ســردار بزرگ ما با یک ترور وحشیانه 
توســط مقامات آمریکایــی و در راس آن وزیر خارجه و رئیس 
جمهور آمریکا مواجه شــدیم که این دو از مسئولین اصلی این 
جنایت هســتند و دیگران هم در این جنایت سهیم و شریک 
هستند، گفت: ملت ما دست از آن ها نخواهد کشید و این حق 
مردم ایران است که از خون عزیزشان انتقام بگیرند و از حقوق 
مسلم آن عزیز بزرگوار دفاع کنند. وی افزود: آنها نمی خواستند 
مسئله داعش اینگونه تمام شود و می خواستند داعش حکومت 
منطقه را بر عهده بگیرد و داعش یک مشت مزدور آمریکایی ها 
و صهیونیســت ها بود؛ شــما دیدید که وقتی زخمی شــدند 
اســرائیلی ها اینها را به خاک اســرائیل بردند و مداوا کردند و 
وقتی اسلحه می خواستند اسرائیلی ها به اینها اسلحه می دادند. 
روحانی تاکید کــرد: از به هم ریختگی و جنــگ و ناامنی در 
منطقه اســتفاده اول را صهیونیســت ها و بعد آمریکایی ها می 
برند وگرنه کســی جز صهیونیستها از اینکه عراق و افغانستان 
نا امن باشــد سود نمی برند و بقیه کشورها ضرر می کنند. تمام 
کشــورهای منطقه از ناامنی و عدم اســتقالل ضرر می کنند و 
این ها می خواســتند از یک مرد بزرگی که روبه روی نقشه های 

این ها ایستاده بود انتقام بگیرند.
رئیس جمهور با بیان اینکه بعضی فکر می کنند شهید سلیمانی 
یک شــجاع کم نظیر بود،  گفت: بله؛ این درســت است که یک 
شــجاع کم نظیر بود اما تنها شهامت نیســت و درایت او هم 
مهم اســت. وی افزود: من شــهید ســلیمانی را از زمان دفاع 
مقــدس می دیدم و بعد هم در این بیش از بیســت ســال که 
مسئولیت هایی داشته من هم مسئولیت هایی داشتم. سال های 
۷6 به بعد که ایشان مسئولیت های جدید را برعهده گرفت در 
یک مقطعی تقریباً هفتگی همدیگــر را می دیدیم و در دوران 
ریاســت جمهوری مالقات هــای ما با ایشــان در زمینه های 
مختلــف زیاد بود و یک مرد با تدبیــر بود که کاماًل می فهمید 
و کاماًل اهل تحلیل بود و سیاســت منطقــه و جهان را درک 
می کرد و به معنای واقعــی کلمه معتدل بود و نه در این خط 
و نه در آن خط و نه راســت و نه چــپ بود. روحانی ادامه داد: 
هیچ جناحی نمی تواند شهید سلیمانی را متعلق به خود بداند 
و شهید سلیمانی یک قهرمان ملی و افتخاری برای ملت ایران 
و ملت های منطقه اســت. رئیس جمهور ضمن بیان اینکه آنها 
خواســتند قهرمان ملی را از ما بگیرند و تصریح کرد: اما اشتباه 
کردند و این قهرمان ملی ما به قهرمان ابدی تبدیل شد و شهید 
سلیمانی برای همیشــه از قهرمانان همیشگی تاریخ ما است. 
شــبانه روز تالش می کرد و خلوص اش از تالش و عملش و از 
بیانش کاماًل مشهود بود و نه دنبال مقام و نه دنبال موقعیت بود. 
وی افزود: لحظات اولیه که داعش بر موصل مســلط شد و می 
خواستند به سامرا و کاظمین و کربال و نجف حمله کنند واقعاً 
با همه اخالص و وجود به صحنه رفت. خیلی از مسئولین عراق 
از منطقه سبز فرار کرده بودند ولی شهید سلیمانی به تنهایی با 
نیروهای مخلص آنجا رفت. اربیل سقوط می کرد و همه اینهایی 
که در کردســتان عراق شعار می دهند و شــعار می دادند فرار 
کرده بودند و کســی که در بیابان های کردستان عراق تنها بود 

و همه نیروها را جمع می کرد 
شهید ســلیمانی بود. روحانی 
با بیان اینکه شــهید سلیمانی 
بر گردن استقالل  بزرگی  حق 
منطقه دارد، اظهار داشت: البته 
آن مضجع شــریف و حرمین 
مطهر، شهید سلیمانی را مورد 
لطف خــاص خود قرار دادند و 

خواهند داد.
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
االسد  عین  مثل  ســیلی هایی 
سیلی کوچکی به آمریکا بود و 
سیلی اصلی حضور مردم بود، گفت: در مخیله ترامپ نمی آمد 
و صهیونیســت ها فکر نمی کردند که یک فردی را شهید کنند 
و تمام منطقه و سوریه و عراق و ایران همه به خیابان بیایند و 
از این عظمت تجلیل کنند. پاسخ اصلی و قاطع را در برابر این 
جنایت مردم ایران و منطقه دادند و به خوبی و بهترین شــکل 
و با شکوهمند ترین تشییع جنازه ای بود که نسبت به این مرد 

بزرگ انجام دادند.
رئیس جمهــور با بیان اینکه یکی از آثار ایــن کار احمقانه این 
بود که ترامپیســم پایان یافته اظهار داشت: چند روز دیگر این 
قاتل وحشی که این همه جنایت کرد دوران حکومتش سپری 
می شود و کل زندگی و تاریخش به زباله دان سپرده می شود و ما 
از اینکه ترامپیسم قبل از سالگرد شهادت سردار سلیمانی پایان 
پذیرفت خوشــحالیم و این کار ملت منطقه نبود بلکه کار مردم 
آمریکا بود و مردم آمریکا هم شــناختند که این فرد لیاقت این 
کار را ندارد و رقیبش را به قدرت نشاندند و من مطمئن هستم 
که در دوران بعد از ترامپ شــرایط بســیار بهتری برای ثبات و 

امنیت کل منطقه ما خواهد بود.
روحانی با اشــاره به اینکه در بعضی مــوارد دوقطبی هایی در 
جامعــه ایجاد و حرف هایی زده می شــود که نه به مصلحت ما 
هست و نه درست اســت و واقعیت ندارد و بیخود ذهن مردم 
را مشــغول می کنیم، گفت: یک عده از این طرف و یک عده از 
آن طرف در این روزنامه و آن روزنامه حرف می زنند و این دو 
قطبی ها ناصحیح و کاذب است. یکی می گوید خوب است که 
ما کم نفت بفروشیم و دیگری می گوید خوب است که زیاد نفت 
بفروشیم و یکی می گوید بودجه ما نباید متکی به نفت باشد و 
آدم دچار حیرت می شود که چرا راجع به مسئله به این سادگی 
و واضحی بحث می شــود. رئیس جمهور افزود: نفت ما باید اوالً 
تولید شود و ثانیاً باید نفت مان را در حداکثر ممکن صادر کنیم 
و این حق ما اســت و شما میگویید که حقمان را پس نگیریم؟ 
اگر یک لحظه هم بتوانیــم زودتر حق مان را پس بگیریم من 
تردیــد نمی کنم و می گویم همین االن این کار را انجام دهیم. 
هر روز که وزیر نفت ما بتواند 2 میلیون و ســیصد هزار بشکه 
نفت برای صادرات تولید کند همان روز آماده هستیم و این کار 
گرفتن حق ملت ایران اســت و چیزی نیست که کسی تردید 
کند. رئیس جمهور ضمن اشــاره به برخــی اظهارات مبنی بر 
اینکه دولت در سال آخر خیلی می خواهد نفت بفروشد، گفت:  
اتفاقــا دولت خیلی کار خوبی می کنــد اگر من بودم می گفتم 
چــرا دو میلیون و ۳00 هزار بشــکه باید میــزان آن را به دو 
میلیون و ۵00 هزار و حتی ســه میلیون بشکه افزایش بدهید. 
»دولت می گوید من می توانم، مجلس بگوید بارک اهلل به دولت. 
دولت می گوید سیلی می زنم دهان دشمن، من می گویم دو تا 
سیلی بزن.« وی اضافه کردر باره واکسن کرونا نیز گفت: اگر به 
خودکفایی کامل رســیدیم نیاز به وارد کردن نیست. اما زمانی 
که هنوز راه مشخص نیست و کسی نمی داند واکسنی که شروع 
کردیم چند ماه طول می کشد تا واکسیناسیون در سطح وسیع 
در کشــور انجام شود، بهتر است واکسن آماده ای که می توانیم 
وارد کرده و سه هفته دیگر واکسیناسیون را شروع کنیم، دولت 

در این زمینه تردید نمی کند. مهرفارس

آیت هللا رئیسی در جلسه پیگیری 
حقوقی و قضایی   ترور سردار 

سلیمانی:

کیفرخواست ترور شهید 
سلیمانی ادعانامه امت 

اسالم و آزادگان عالم علیه 
آمریکاست

رئیــس قــوه قضاییــه گفت: 
هیچ عنصــری نمی تواند مانع 
رسیدگی و پاسخگویی مقامات 
آمریکا در قبال جنایتی شــود 
ترور شــهید سلیمانی  در  که 
مرتکــب شــده اند. آیــت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی در جلسه 
پیگیری حقوقی و قضایی پرونده ترور ســردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و همراهانش 
که با حضور نمایندگان نهاد ها و دستگاه های مسئول 
پیگیری پرونده برگزار شــد، تصریح کرد: شــهادت 
ســردار سلیمانی موضوعی اســت که نه داغ آن و نه 
مطالبه مردم برای خونخواهــی او و مجازات و کیفر 
آمران و عامالن این جنایت هرگز به سردی نمی گراید.

رئیس قوه قضاییه، ســردار ســلیمانی را نماد مبارزه 
با تروریســم و شخصیتی امنیت ســاز برای منطقه 
معرفی کرد و گفت که کیفرخواســت برای مجازات 
مجرمینی که در ترور وی نقش داشــتند، تنها دعوی 
حقوقی خانواده آن شــهید یا ملت ایران نیست بلکه 
ادعانامه امت اســالم و آزادگان عالم علیه تروریســم 
دولتی آمریکاســت. رئیسی با تأکید بر لزوم پیگیری 
جدی پرونده ترور شهید سلیمانی متناسب با جایگاه 
و شخصیت سیدالشهدای مقاومت، خاطرنشان کرد: 
اســناد و مدارک برای پیگیری موضوع و درخواست 
کیفر برای آمران و عامالن این جنایت بزرگ به میزان 
ُمکفی وجود دارد. رئیس دستگاه قضا بر همین اساس 
خاطرنشان کرد که قوه قضاییه این پرونده را به عنوان 
بخشــی از انتقام ســختی که از آمریکایی ها گرفته 
خواهد شــد، با جدیت پیگیری خواهــد کرد. وی با 
بیان اینکه سازوکار های الزم برای پیگیری موضوع در 
بخش های حقوقی و کیفری فراهم شده است، بر لزوم 

نگاه انقالبی در برداشت از کنوانسیون ۱۹۷۳ و دادگاه 
بین المللی کیفری تأکید کرد. رئیسی افزود: همه باید 
در برابر قانون نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند و 
این که برخی افراد مدعی هســتند مقامات آمریکا از 
مصونیت حقوقی برخودارند، برداشــت سیاسی است 
کــه از نظر منطق حقوقــی و قوانین بین الملل مورد 
پذیرش نیســت. چرا که از نظر قانون هر شخصی که 
جرم انجام داد، در هر جایگاه و مقامی باید کیفر شود.

رئیســی گفت: ترامپ اولین جنایتــکار پرونده ترور 
شــهید ســلیمانی اســت که خودش در مقابل همه 
مردمــان عالم به این جنایت اعتراف کرده و نمی توان 

او را از مجازات این عمل مصون دانست.
وی افزود: خوشبختانه دوره ریاست جمهوری ترامپ 
تمام شده، اما حتی اگر دوره مسئولیت او تمام نشده 
بود هم این منطق قابل قبول نیست که کسی به دلیل 
قرارگرفتــن در یک جایگاه اداری و ســازمانی مقابل 

قانون پاسخگو نباشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطرنشــان کرد که در 
پیگیری این پرونده باید افکارعمومی دنیا احســاس 
کند که یک مجرم که مرتکب اقدام تروریســتی علیه 
یک حکومت شده، متناســب با این جنایت به سزای 
عمل ننگین خودش رســیده و این موضوع هم جنبه 
بازدارندگی دارد و هم بخشی از انتقام سخت از آمران 

این جنایت را شکل خواهد داد.
رئیســی با اشاره به نظر برخی اعضای کمیته پیگیری 
پرونده شهید سلیمانی برای تسریع در پیگیری موضوع 
تأکید کرد که این پرونده بایــد با نگاه انقالبی دنبال 
شــود، اما حتماً الزم است تمام ابعاد و زوایای موضوع 
به دقت مورد توجه قرار گیرد تا کیفرخواستی جامع و 

قابل قبول ارائه شود.
در این نشســت، علی القاصی مهر دادســتان تهران 
گزارشــی از فرایند پیگیری حقوقی و قضایی پرونده 
شهادت سردار ســلیمانی ارائه کرد و گفت که بعد از 
تشکیل پرونده در دادسرای تهران به دستور رئیس قوه 
قضاییه، هیأت های مستشــاری و قضایی برای بررسی 
ابعاد پرونده در ســطح داخلی و خارجی تشکیل شد. 
وی با اشــاره به تعیین یک بازپرس ویــژه برای این 
پرونده در دادســرای ویژه بین الملل تهران به منظور 
تحقق و جمع آوری دالیل و مســتندات، از ۵00 فقره 
مکاتبه بــا نهاد های امنیتــی و دیپلماتیک به منظور 
انجام تحقیقات و همچنین نظرخواهی برای صدور قرار 
نهایی و کیفرخواست بر اساس حقوق بین الملل خبر 
داد و گفت که برای پیگیری موضوع به 6 کشور نیابت 

قضایی اعطا شد.  مرکز رسانه قوه قضاییه

واعظی:

همه دستگاه ها موظف 
به اجرای قانون هسته ای 

هستند
رئیــس دفتر رئیس جمهور با اشــاره بــه آیین نامه 
اجرایی قانون هســته ای گفت: ســازمان انرژی اتمی 
بر اســاس دستورالعمل ابالغ شده قانون لغو تحریم ها 

مقدمات کار را فراهم می کند.
محمود واعظی در حاشــیه نشســت هفتگی هیئت 
دولت با اشــاره به آیین نامه اجرایی قانون هسته ای 
گفــت: دســتگاه های مختلف موظف هســتند همه 
بندهای ابالغ شده  از جمله همین موضوع غنی سازی 
20 درصد را اجرا کنند، به هرحال این قانون مقدمات 
دارد و ضمن اینکه حساســیتی هم روی آن اســت و 
آقای دکتر صالحی درباره آن اطالعات الزم را خواهند 

داد؛ در طول یک ســال  باید ۱20 کیلو غنی سازی 
انجام شــود و ظرف یک ســال حتما ایــن کار انجام 

می شود.
واعظــی گفت: یک بحث چهار الیحه FATF اســت 
که در دولت و مجلس هم تصویب شــده و دوتای آن 
تصویب و دو الیحه آن در مجمع باقی مانده اســت. 

نباید مسائل سیاسی را وارد مسائل مالی کرد.
 FATF وی ادامه داد: ما اصال نســبت بــه پذیرفتن
صحبتــی نکردیم بلکه ایــن لوایح داخلی اســت و 

خودمان آن را تنظیم کرده ایم.
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره انتقاداتی که به بودجه 
۱400 وجود دارد، با بیان اینکه آنچه فکر کردیم برای 
اداره کشور مناسب اســت ارائه کردیم، تصریح کرد: 
این اولین بودجه دولت نیست و بلکه هشتمین بودجه 
دولت است که شش ماه از آن را هم خودش باید اجرا 
کند اما از هر طرح و پیشنهادی چه از بیرون مجلس 
و چه از داخل مجلس که بتواند کمک کند، استقبال 
می کنیم چراکه فکــر نمی کنیم همه ایده های خوب 
فقط در دولت است. بیشتر االن چیزهایی که شنیدم 

آرمان ها و ایده های خوب بود. مهرتسنیم

گزارش

نیرو های مسلح آمادگی کامل برای مقابله با هر نوع تهاجمی را دارند
نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران انقالب اســالمی با اشاره به ورود 
زیردریایی های رِژیم آمریکا و صهیونیســت ها به آب های خلیج همیشــه 
فارس گفت: نیرو های مســلح نظام جمهوری اسالمی ایران آمادگی کامل 

برای مقابله با هر نوع تهاجم و تجاوزی را دارند.
حجت االسالم والمســلمین عبــداهلل حاجی صادقــی بــا اشــاره بــه ورود 
زیردریایی های رژیم آمریکا و صهیونیســت ها به آب های نیلگون خلیج همیشه 
فارس، گفت: ورود تجهیزات نظامی رِژیم آمریکا و صهیونیست ها به خلیج فارس اتفاق جدیدی 
نیســت. وی تصریح کرد: رژیم آمریکا و صهیونیست ها طی چند دهه اخیر این دست اقدامات 
را همیشــه انجام داده اند، االن هم دست به چنین اقداماتی می زنند. حاجی صادقی با تأکید بر 
سطح آمادگی نیروهای مسلح کشــورمان، تصریح کرد: آنچه مهم است، نیرو های مسلح ما در 

آمادگی خوبی قرار دارند.  میزان

موارد مد نظر رهبر انقالب در بودجه ۱۴00 اجرایی می شود
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: قرار شد موارد مد نظر مقام معظم 

رهبری درباره بودجه سال ۱400 در مجلس انجام بگیرد.
حســینعلی امیری در حاشیه جلســه هیئت دولت بیان داشت: الیحه 
بودجه به موجب قانون اساســی از جمله مواردی اســت که ابتکار آن 
باید از دولت آغاز شود، مجلس حق ارائه و تقدیم طرح با مالحظه قانون 
اساسی در همه امور کشور را دارد اما قانون اساسی ابتکار تقدیم الیحه را به 
دولت داده اســت و جایی که نمایندگان مجلس طرح تهیه نمی کنند، الیحه بودجه است. 
وی افزود: الیحه بودجه قبل از موعد قانونی تقدیم مجلس شــد و سپس دستوری از سوی 
رهبر انقالب راجع به درآمدها و هزینه ها واصل شــد کــه دولت موارد مدنظر مقام معظم 
رهبری را طی نامه ای که رئیس جمهور به رئیس مجلس نوشــتند، قبول کردند و قرار شد 

موارد مد نظر ایشان در مجلس انجام بگیرد.  تسنیم

گزارش نهایی حادثه هواپیمای اوکراینی بزودی منتشر می شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: جمع بندی و گزارش نهایی سانحه هواپیمای 
اوکراینی انجام شده و بزودی در سامانه اطالع رسانی سازمان هواپیمایی 
کشــوری برای همه قابل مطالعه خواهد بود. محمد اسالمی در حاشیه 
جلســه هیئت دولت درخصوص آخریــن وضعیت پرونــده هواپیمای 
اوکراینی گفت: رســیدگی به ســانحه هواپیما به دور از هرگونه حاشیه و 
رفتار غیر حرفه ای انجام شده است. شرکت بهره بردار یعنی اوکراین و شرکت 
ســازنده یعنی بوئینگ در فرآیند بررســی سانحه نقش داشــتند. جمع بندی سانحه انجام و 
گزارش نهایی پرینت شده و در اختیار تمام ذیربطان قرار گرفته است و بزودی در سامانه اطالع 
رسانی سازمان هواپیمایی کشوری برای همه قابل مطالعه خواهد بود. در جلسه روز چهارشنبه 
هیئت دولت که به ریاست حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، میزان و 
نحوه پرداخت خسارت به بازماندگان قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی تصویب شد.  مهر

روایت یک نماینده از جلسه غیر علنی مجلس 

سردار قاآنی: استخوان های دشمن در حال خرد شدن است
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

نبایــد فراموش کرد که آنهــا در خط مقدم جبهه 
مقاومــت قرار دارنــد و بدون تعارف در راســتای 
آرمان های انقالب اســالمی ایران که اعتقاد قلبی 
به آن دارند، با دشــمنان در حال نبرد سرنوشــت 
ســاز هســتند، نبردی که پیروزی نهایی را برای 
اسالم رقم خواهد زد. حاج قاسم، فرماندهی بزرگ، 
شخصیتی سترگ اســت که حتی با شهادتش راه 
او نه تنها پایان نیافت، بلکه روشــن تر از گذشــته 
از ســوی رهروان او ادامه خواهد داشت. این اتفاق 
همان مکتب سلیمانی است که منشأ آن جمهوری 
اسالمی است و فرماندهی آن را رهبر معظم انقالب 

حضرت آیت اهلل خامنه ای بر عهده دارند.

پول ما رو دزدیدن دارن باهاش 
یارانه میدن

نمایشنامه در یک پرده
یک روز عادی جلوی سازمان بورس

خارجیروز
اولی: پول ما رو دزدیدن

دومی: دارن باهاش پز میدن
سومی: آهای کی داره اون وسط شعار اشتباهی میده

دومی: تو بهتر میدی بیا بده
سومی: دارن باهاش یارانه های خودتون رو پرداخت 

می کنن.
اولی: یعنی قصدشون خیره؟

سومی: پس چی؟ نکنه خیال کردی با یه مشت دزد 
طرف حساب شدی؟ قصد خیرشون از هزارکیلومتری 

هم معلومه که!
دومی: یعنی ممکنه قصدشون حتی ازدواج هم باشه؟

چهارمی: با من که خیلی وقته وصلت کردن
پنجمی: اتفاقا با بنده هم یک ازدواج صوری انجام شد

اولی: ازدواج صوری دیگه چیه؟
حرف  زشت  این  جای  اینجا   ... بگذریم  پنجمی: 

نیست. ناسالمتی اومدیم که اعتراض نرم بکنیم.
اولی: اعتراض نرم دیگه چه صیغه ایه؟

پنجمی: صیغه نیست همون ازدواج خودمونه.
اولی: پول ما رو دزدیدن.

چهارمی: یک دقیقه زبون به دهن بگیر ببینم این آقا 
درباره صیغه و ازدواج چی میگه.

دومی: جلوی سازمان بورس که نمیشه درباره این 
چیزهای خاک بر سری حرف زد اگر موافقید بریم 

اون کافه روبرویی بشینیم.
اولی: کرونا نیست؟

دومی: گور پدر کرونا
سومی: فحش نده آقا

نرم  اعتراض  اومدیم  ما  نداریم.  فحاشی  چهارمی: 
خودمون رو نشون بدیم.

دومی: چقدر نرم؟
چهارمی: نرم تر از صیغه! نرم تر از ازدواج! نرم تر از ...
ششمی: اوهوی! خجالت بکش مرد! زن و بچه مردم 

از اینجا رد میشن.
اولی: پس میشه من یه شعار دیگه بدم بعد بیام کافه 

روبرویی؟
پرده می افتد و آهنگ غمگینی در سالن می پیچد:

جناب سروان ولم کن اگه اینجا ویلونم
اومدم دم بورس تکلیفمو بدونم

من دزد نیستم به موال اینا پول ما رو خوردن
هر چی که ته جیب بود تا ریال آخر بردن

من دزد نیستم به موال فقط زار و اسیرم
اومدم شاید بشه حقمو اینجا بگیرم

 رئیس جمهور:

ترور سردار سلیمانی انتقام از ایران و 
ملت های منطقه بود


