
یادداشت رهبر انقالب بر کتاب زندگی نامه خود نوشت حاج قاسم سلیمانی 
با عنوان »از چیزی نمی ترسیدم« منتشر شد. کتاب زندگی نامه خودنوشت 
شــهید قاســم ســلیمانی صبح روز )یکشــنبه( با عنوان »از چیزی نمی 
ترسیدم« که مزین به یادداشــت رهبر انقالب اسالمی است، رونمایی شد. 
در یادداشــت حضرت آیت اهلل خامنه ای که پیش از مطالعه کتاب نگاشــته 

شده، اینگونه آمده است:
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سّیدعلیخامنهای۷/۱۰/۹۹
این کتاب شامل دست نوشته های شخصی شهید سلیمانی از دوران کودکی 
و زندگی در روستای قنات ملک کرمان تا میانه مبارزات انقالبی در سال ۵۷ 
است. کتاب »از چیزی نمی ترســیدم« در دو بخش نوشتار و دست نوشت، 

۱۳۶ صفحه دارد.

فرمانده کل ســپاه در پیامی بــا قدردانی از 
اخالص و قدرت تفکر فرمانده نیروی قدس 
ســپاه گفت: انشــااهلل رزمندگان بدون مرز 
نیــروی قدس تحت فرماندهی شــما تاریخ 
استکبار را به پایان نزدیک خواهند کرد. متن 
پیام ســردار سرلشکر حسین سالمی به این 
شرح است. همانگونه که در تنهایی و غربت 
انقالب را به پیروزی رساندیم و همانگونه که 
در جنگ نیز مظلومانه تر از انقالب جنگیدیم 
به یاری خدا باقیمانده راه پرنشیب و فراز را 
تنها خواهیم پیمود.حضرت امام خمینی)ره(

برادر سردار اسماعیل قاآنی

فرمانده پرهیزکار و شجاع نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی

سالم علیکم
اللهم صل علی محمد و آل محمد؛

خداوند حکیــم را در ســالگرد انتصاب آن 
فرمانــده بی بدیــل و باتقوا بــه فرماندهی 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از ســوی مولی و مقتدایمــان حضرت امام 
خامنــه ای ) مد ظله العالی( شــاکریم که 
طهارت روح، قلب ســلیم ، اخالص و قدرت 
تفکر و فرماندهی عالی و شــجاعانه ی شما 
ســپاه قدس را در طراز جدیــدی از جهاد 

عظیم بر علیه نظام ســلطه و اذنابشان قرار 
داد. در آستانه قرن پانزدهم هجری شمسی 
آن وجود مبــارک، عزیز و مقتدر به مصداق 
بُْهُم اهلَلّ بَِأیِْدیُکْم َو  آیه ی شریفه: قاتُِلوُهْم یَُعِذّ
یُْخِزِهْم َو یَْنُصْرُکْم َعلَْیِهْم َو یَْشِف ُصُدوَر َقْوٍم 
ُمْؤِمِنیَن مایه تشفی صدور آزادگان عالم در 
مصیبت شهادت قاسم جانمان ) رضوان اهلل 
علیه( و سرمایه ای الهی و سرشار از معنویت 
و انقالبــی گری ، بشــارت بخش صفحات 
درخشانی از پیشــرفت جبهه ی مقاومت و 
تحرک جدید در بیداری اسالمی خواهد شد. 
درود خداوند و مالئــک مقربش بر فرمانده 

شهید سپهبد پاســدار حاج قاسم سلیمانی 
) رضــوان اهلل علیه( که هجــران و فراقش ، 
دل هــای همه ی ما را مجــروح و مغموم و 
خون مقدسش ضامن سقوط استکبار جهانی 
و رهایی مظلومان و مستضعفان عالم خواهد 
گردیــد. ان شــاءاهلل رزمنــدگان بدون مرز 
نیروی قدس ســپاه تحت فرماندهی مقتدر 
و زالل آن برادر نورانی ، تاریخ اســتکبار را 
فاتحانه به پایان خود نزدیک خواهد کرد. در 
پایان توفیق و عزت بیش از پیش شــما را از 
درگاه خداوند تبارک و تعالی مســئلت می 

سپاهنیوز نمایم. 

مجمــع  عضــو 
تشــخیص 

نظام  مصلحــت 
بــا بیــان اینکه 
 CFT پالرمــو و
بپذیریــم  را 
نیــم  ا نمی تو
ت  ا ر د صــا
داشــته باشــیم، گفــت: چرا بایــد این دو 
کنواســیون را تصویب کنیــم در حالی که 
نمی دانیــم در آینده چه مــوارد دیگری را 
به مــا تحمیل می کنند. بــه همت انجمن 
اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه عالمه 
طباطبائی اولین جلســه از سلسه جلسات 
»استدالِل مصلحت«، با حضور حجت االسالم  
والمســلمین مصباحی مقــدم عضو مجمع 

تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
مصباحی مقدم در این جلســه به ســواالت 
دانشجویان درباره  برخی ابهامات در پرونده 
FATF پاسخ داد و گفت: ATF چهل و یک 
بند دارد که ایران از ســال ۱۳8۶ شــروع 
کرده بــه تصویب مواردی که درخواســتی 
FATF بوده اســت. وی ادامه داد: می گویند 
کسانی که خودشان دچار پولشویی هستند، 
نمی خواهند مبارزه با پولشویی دنبال شود و 
 CFT از این جهت دو کنواســیون پالرمو و
تصویب نشده اســت! در صورتی که قانون 
مبارزه پولشــویی در سال 8۶ تصویب شده 

و اجرا می شود. 
مصباحی مقــدم تاکید کرد: ما ســاالنه 40 
میلیــارد دالر واردات و 40 میلیــارد دالر 
صادرات داریم. این موارد چطور انجام شده 
است؟ این موارد رســمی نیست. اما اگر به 
این دو کنواسیون ملحق می شدیم دیگر هیچ 
کاری نمی توانستیم انجام دهیم و حتی این 

مبادالت هم انجام نمی شد. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
به ارائه اطالعــات صرافی هایی که ما با آنها 
کار می کردیم به برخی کشورها تاکید کرد: 

برخی مســئوالن طبق تعهــدات ایران در 
FATF لیســت صرافی هایی را که به نوعی 
تحریم هــا را دور می زدند به واحد اطالعات 
مالی طرف های خارجــی دادند که این امر 
منجر به شناســایی ایــن صرافی ها و ایجاد 
مشکالتی شد و آن صرافی ها بسته شدند و 
این خدمتی بود که از ناحیه وزارت اقتصاد و 

نظام بانکی به آن ها شد. 
وی اضافــه کرد: زمانی که دور دوم تحریم ها 
شروع شــد، ما نمی توانستیم از ظرفیت های 
قبلی اســتفاده کنیم، یعنی فرصت مناسبی 
که به دســت آورده بودیم از دســت رفت 
و مجــدداً کارهــای قبلی شــروع شــد و 
ارتباط هایی که بایــد پدید بیاید. مصباحی 
مقــدم ادامه داد: مثاًل بانک ترکیه که خیلی 
واضح طرف معامله ما بود با پیگیری آمریکا 
محکوم شــد و میلیاردها دالر او را محکوم 
کردنــد. همچنیــن بانکی کــه در چین با 
ما همــکاری می کرد تعطیــل کردند. پس 
هرکجا که دنبــال می کردند و می دیدند که 
مــا در حال معامله هســتیم و از آن طریق 
اســتفاده می کنیم بالفاصله دست روی آن 

می گذاشتند و می بستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: 
به نظر شــما آیا به مصلحــت بود در چنین 
شــرایطی ما به دو کنواســیون دیگر الحاق 
پیدا کنیم؟ ما دیدیم این حتماً خطاست که 
بخواهیم به حساب مبارزه با جرم پولشویی 
در سطوح بین المللی و همینطور تأمین مالی 
تروریسم به این دو کنواسیون ملحق شویم، 

به تعبیری آش نخورده و دهان سوخته!
وی گفت: برخی کشــورها بــا وجود اینکه 
اقدامــات حمایتــی از تروریســت انجــام 
می دهنــد برخوردی با آنها نمی شــود و آن 
را می پوشــانند. خیال نکنیــد FATF کار 
کارشناســی انجام می دهد، قطعاً سیاســی 
برخــورد می کنــد. FATF مجموعــه ای از 
کنواســیون ها را بــه ما تحمیــل می کند و 
ممکن است در آینده توسط آن هفت کشور 

یا سی وهفت کشور که آن ها شورای اجرایی 
را تشکیل می دهند الحاقیه های جدید اضافه 
شود و همین کنوانسیون ها به روز شوند. ما 
چرا باید این دو کنواسیون را تصویب کنیم 
در حالی که نمی دانیــم در آینده چه موارد 
دیگری را در قالب این کنواســیون ها به ما 
تحمیــل می کنند. مصباحی مقــدم اظهار 
داشــت: ما به آقای ظریف گفتیم اگر به این 
کنواســیون بپیوندیم چــه اتفاقی می افتد، 
گفتند من نمی گویم اگر به این دو کنواسیون 
بپیوندیم مشکالت اقتصادی و روابط بانکی 
ما حل می شــود ولی بدتر نمی شــود. خب 
ســوال ما این اســت شــما می گویید بدتر 
نمی شود ما می گوییم بدتر هم می شود، شما 
چگونه جلوی آن بدتر شدن را می گیرید و ما 
معتقدیم اگر بپیوندیم همین چهل میلیون 
صادراتی که داریم نمی توانیم داشته باشیم. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور 
شــد: دولت محترم که مرتــب دارد در بوق 
این مســأله می دمــد به خاطــر مواجهه با 
مشــکالت است که این مشکالت هم عمدتاً 
مشکل ناکارآمدی دولت است. البته تحریم ها 
تأثیر دارد و در آن شــکی نیست. اما محور 
تأثیرگذاری تحریم ها آن مقدار نیســت که 

اوضاع اقتصادی فلج شود.
وی گفت: بنــده بارها گفته ام که 80 درصد 
اقتصاد ایران داخلی اســت و تنها بیســت 
درصــد آن مربوط به مبــادالت بین المللی 
اســت. چرا توجه ما باید به سمت آن بیست 
درصد برود و آن هشــتاد درصد مورد غفلت 
قرار گیرد و با همین هشتاد درصد است که 

ظرفیت داخلی کشور فعال می شود.
وی افــزود: در جریــان واکســن کرونا هم 
می گفتند که مشکل از سمت FATF است 
که بالفاصله آقای نمکی واکنش نشان داد و 
گفت تأمین واکسن ربطی به FATF ندارد و 
آقای همتی نیز گفت دویست میلیون یورو 
برای خرید واکســن تأمیــن کردیم و همه  

موانع آن برطرف شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید 
کرد: در دور قبل که این مســأله در مجمع 
تشــخیص مطرح شــد و آن تصمیم گرفته 
شــد که مســکوت بماند به دلیل این بود 
کــه بحث هایی که ما کــرده بودیم این بود 
که اکثریــت اعضای مجمع الحــاق به این 
دو کنواسیون را به مصلحت نمی دانستند و 
اقلیتی هم بودند که موافق بودند و االن هم 

موافق هستند.
مصباحی مقدم افزود: ما نظر تک تک اعضا 
را داشتیم و می دانستیم چه کسی موافق و 
چه کســی مخالف است و خیلی روشن بود 
که بیش از دو ســوم افــراد مخالف بودند. 
اینطور نبود که تصمیم سیاســی یا جناحی 
باشد. آقایان براســاس مصالح ملی تصمیم 
می گیرند. موضع صریح بنده نیز با توجه به 
اینکه تغییری در شرایط، از جمله تحریم های 
آمریکا بوجود نیامده است، همانند دوره  قبل 
مخالف تصویب لوایح پالرمو و CFT هستم.

مصباحی مقدم اظهار داشــت: روند تصویب 
نیز به این شکل است که در حال حاضر دارد 
داخل کمیسیون ها مطرح می شود و احتماالً 
یک ماه طول می کشــد و بعد داخل صحن 

مطرح می شود. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: 
نامه رئیس جمهور نیز حــاوی دو نکته بود 
یکی اینکه مجمع با توجه به اینکه شــرایط 
جدیدی در کشــور پدید آمده این دو الیحه 
را بررســی کند. دوم اینکه فرصت رسیدگی 
به این دو الیحــه را تمدید کنید. آئین نامه 
مجمع تنها برای همین مورد تمدید می شود 

و این مورد به صورت دائمی نیست. 
وی گفــت: بنده قباًل بارهــا گفته ام که اگر 
یک مورد به ما نشــان بدهند به خاطر عدم 
الحاق ما به FATF معامله انجام نشــده، ما 
دستان مان را باال می بریم، همه  مواردی که 
مانع مبادالت بوده تحریم های آمریکا است 
و تحریم های آمریــکا ده برابر اثربخش تر از  

فارس FATF است.

روحانی: 
با انتقال واکسن 

واکسیناسیون بر اساس 
جدول آغاز می شود

رئیس جمهور گفت: دولت امیدوار است در هفته  های 
آینــده با خرید واکســن از شــرکت  های مختلف و 
انتقال آن به داخل کشــور، واکسیناسیون بر اساس 
اولویت  بندی و جدول آماده  شده از جامعه هدف در 
کشــور با اولویت کادر درمان و سالمندان آغاز شود. 
صدر جلســه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت که به ریاســت حجت االســالم والمسلمین 
حسن روحانی برگزار شــد، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی و بانک مرکــزی از فعالیت ها و 
اقدامات انجام گرفته در تامین منابع و خرید واکسن 
کرونا از تولیدکنندگان مختلف در خارج از کشــور، 

گزارش هایی ارائه کردند.
روحانی گفت: دولت امیدوار اســت با اقدامات انجام 
گرفتــه، در کنار پیگیری مجدانه برای تولید داخلی 
واکســن، در هفته  هــای آینده با خرید واکســن از 
شــرکت های مختلف و انتقال آن به داخل کشــور، 
واکسیناسیون بر اساس اولویت بندی و جدول آماده 
شده از جامعه هدف در کشور با اولویت کادر درمانی 
و سالمندان آغاز شود. رئیس جمهور با تاکید بر لزوم 
تســریع در اقدامات و فعالیت هــای انجام گرفته در 
این زمینه تصریح کرد: بانــک مرکزی، وزارت امور 
خارجه و سازمان برنامه و بودجه باید در کنار وزارت 
بهداشت که مسئول دقت های الزم کارشناسی است، 
به گونــه ای برنامه ریزی کنند کــه خرید و انتقال 

واکسن به کشور سریع تر به سرانجام برسد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از این جلسه با اشاره 
به تجارب به دســت آمده از خالل سه سال مقابله 
با جنگ تحمیلی اقتصــادی گفت: دولت با تکیه بر 
تجارب به دست آمده از ایستادگی در برابر این جنگ 
تمام عیار و خنثی ســازی تحریم های غیرانســانی، 
بودجه سال آینده کشور را با هدف توسعه اقتصادی 
و نیز حمایت موثر معیشــتی از مردم، تنظیم کرده 
است. روحانی اضافه کرد: وضعیت و شرایط اقتصادی 
کشور اقتضا می کند که با لحاظ تمامی الزامات، نیازها 
و داشته های کشــور، افقی امیدوارکننده و آرامش زا 
در توســعه اقتصادی و معیشــت و مردم باید اثرات 
مثبت آن را در زندگی خود احساس کنند. به همین 
دلیل باید از هر گونه تصمیمی که منجر به فشــار 
مضاعف اقتصادی به معیشت مردم و اقتصاد کشور 
شود، پذیرفته نخواهد بود. رئیس جمهور تاکید کرد: 
میــزان درآمدهای مالیاتی و یــا درآمدهای حاصل 
از صدور نفت و فراوردها، در بودجه پیشــنهادی بر 
مبنای پیش بینی روند اقتصادی کشور در سال آینده 
به صورت واقع بینانــه و با تاکید بر توان اقتصادی و 
استیفای حقوق کشــور تنظیم شده است. | پایگاه

اطالعرسانیریاستجمهوری

نماینده کلیمیان در مجلس: 
 FATF با عضویت در
تحریم ها علیه ایران 
برداشته نخواهد شد

 FATF همایون ســامه یح گفــت: با عضویــت در
تحریم ها علیه ایران برداشته نخواهد شد و ما باید 

به دنبال بی اثر کردن تحریم باشیم.
همایون سامه یح نماینده کلیمیان ایران در مجلس 
شورای اسالمی افزود: FATF تشکیالت و سازمانی 
است که به دنبال اشراف بر اطالعات مالی کشور ما 
است. وی ادامه داد: طبیعی است که اطالعات مالی 
هر کشور جزو اطالعات محرمانه آن است و ما نباید 
اجازه دهیم که FATF که در رأس آن آمریکا قرار 

دارد به اطالعات مالی ما دست پیدا کند.
نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشــت: در FATF اینگونه نیست که ما نیز 
متقاباًل دسترســی به اطالعات مالی دیگر کشورها 
داشته باشــیم و عماًل اطالعات مالی ما به صورت 
یکطرفه در اختیار ســازمان و گروهی قرار خواهد 
گرفــت کــه در رأس آنهــا آمریــکا و متحدانش 
قرار دارنــد. نماینده ایرانیــان کلیمی در مجلس 
خاطرنشــان کرد: اینکه فکر کنیــم با عضویت در 
FATF تحریم ها برداشــته می شود درست نیست. 
ما اگر در FATF هم عضویت داشته باشیم تحریم ها 
علیه جمهوری اسالمی ایران برداشته نخواهد شد. 
ســامه یح خاطرنشــان کرد: تنها راهکار در اوضاع 
و احــوال کنونی بی اثر کردن تحریم هاســت و ما 
باید تمام توان خود را صرف بی اثر کردن تحریم ها 

کنیم.| فارس

گزارش

تالششهیدسلیمانیبرایاجرایسنتهایحسنهدرکشورهایاسالمی
رئیس سازمان بسیج گفت: شــهید حاج قاسم سلیمانی تالش می کرد که 
ســنت های حسنه نه تنها در کشــور بلکه در تمام کشورهای اسالمی اجرا 

شود. 
سردار غال مرضا ســلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین ز در مراسم 
دومین مرحله آزادی بیش از هزار زندانی جرایم غیرعمد در سراسر کشور، 
اظهار داشــت: در اولین سالگرد شهادت حاج قاســم سلیمانی با بهره گیری از 
ظرفیت خّیرین تعدادی از زندانی ها آزاد شــدند. وی ادامــه داد: در مرحله اول در هفته 
بســیج بیش از هزار نفر و هم در مرحله دوم بیش از هزار نفر آزاد شــدند. رئیس سازمان 
بسیج مســتضعفین در ادامه با بیان اینکه سردار ســلیمانی یک مصلح جهانی در مقابل 
اردوگاه شــیطانی دشمنان است، افزود: حاج قاسم یک انسان آسمانی بود که روی زمین 

مهر زندگی می کرد و پرورش یافته مکتب اسالم بود. 

شهیدسلیمانیدرمسایلاصلیکشورفراجناحیمیاندیشید
رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه برای شهید سلیمانی مصالح ملی 
اولویت داشت، گفت: سیاسیون رویکرد سردار سلیمانی را مدنظر داشته 
و مساله اصلی کشور را پیشــرفت بدانند. حمیدرضا طیبی، در رویداد 
علمی دانشــجویی و گرامی داشت سیدالشهدای مقاومت در سخنانی با 
بزرگداشــت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی و با تسلیت ارتحال 
آیــت اهلل مصباح یزدی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در حدود ۱0 ســال 
اســت که با نامگذاری های ابتدای ســال، مشــکل اصلی کشــور را ناتوانی در توسعه 
اقتصادی می دانند و راهکار حل این مشکالت را نیز لزوم توجه به چرخه ی اقتصاد در 
داخل بیان می کنند. وی تصریح کرد: اگر رهبری عامل اصلی حل مشــکالت کشور را 
توسعه اقتصادی می دانند و به صراحت در رابطه با آن صحبت می کنند، باید به عنوان 

کسانی که در این زمینه مسئولیت داریم این را نصب العین خود قرار بدهیم.

سرداردلهاهیچگاهنترسید
دستیار و مشــاور عالی رهبری در نیرو های مسلح در مراسم رونمایی از 
کتاب »از چیزی نمی ترسیدم« زندگینامه خودنوشت سرداردل ها گفت: 
سردار حاج قاسم سلیمانی در ۲۲ سال فرماندهی نیروی قدس، بشدت 
تحت تاثیر مقام معظم رهبری و مطیع ایشــان بود. او سرداری مؤمن، 
خردمند، باهوش، فداکار، اهل تهجد و تدبیر و اقدام شــجاعانه در صحنه 
مقاومت اســالمی علیه جنایتکاران بود. او هیچگاه نترسید و شهادت برایش 
حل شده بود. سرلشکر سیدیحیی صفوی اظهار داشت: مکتب، مجموعه ای از جهانبینی، 
ایدئولوژی است که نیاز های فکری را برای رسیدن به کمال و سعادت را فراهم می سازد؛ 
حال با این تعریف، مکتب سلیمانی یعنی مکتب اسالم ناب محمدی که در قرن حاضر، 
رهبری این مکتب با امامین انقالب بوده و هست. وی افزود: مهمترین کارکرد این مکتب، 
میزان پیروزی انقالب و پیروزی دفاع مقدس و ایجاد جبهه مقاومت در منطقه است. 

پالرمو و CFT را بپذیریم نمی توانیم صادرات داشته باشیم
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سرمقاله
ادامهازصفحهاول

 انقالب اســالمی به ملت هــا و جریان های مقاومت 
هویت بخشید چنانکه امروز جهان با نام هایی همچون 
تیپ فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حزب ا... 
لبنان، حشدالشعبی، حزب ا...، کتائب و نجباء عراق، 
مقاومت سوریه، جهاد اسالمی، حماس و ... فلسطین، 

انصارا... یمن آشنا شده است.
 نکته مهم آنکه این هویت بخشی به جریان مقاومت 
در سراسر جهان زمینه ساز آن شده تا این جریان ها 
بــا اراده ای قلبی و میلی باطنــی و درونی، همچون 
دانه های یک تســبیح ذیل پرچم مقاومت اســالمی 
هویت واحدی را رقم زنند. ایــن هویت واحد امروز 
فریاد واحد ادامــه راه فرماندهان مقاومت و گرفتن 
انقالب خون آنها را ســر می دهند. هویتی واحد که 
رمز ماندگاری جبهه مقاومت است در حالی که تفکر 
لیبرال ســرمایه داری با محوریت آمریکا جز نابودی 
ائتالف هایشان و خروج از منطقه گزینه ای در پیش رو 
نخواهد داشت، چنانکه ملت های منطقه طی روزهای 
اخیر فریاد مقاومت و ادامه راه ســرداران مقاومت را 

سر دادند.

ننجون از را بورس سیگنال
بخواهید

در راستای حمایت از مال باختگان بورسی، ننجون 
درصد  صد  و  عسل  سیگنال  چند  دارد  تصمیم 
تضمینی را به خوانندگان عزیز روزنامه سیاست روز 
تقدیم کند. فقط قول بدهید که این سیگنال ها بین 
خودمان شصت و شش نفر بماند وگرنه دست زیاد 

می شود.
سهام دفریب

ظرف  و  است  برخوردار  خوبی  بنیاد  از  سهام  این 
یک ماه یک نوبت مثبت ده و بیست و نه نوبت هم 
منفی پنج می خورد. درست است که سودی ندارد 
اما به دلیل زیان شما بخش مهمی از هزینه تحصیل 
فرزندان دلبند مسئوالن در خارج از کشور تامین می 
شود. دلتان می آید این نوباوگان عزیز در دیار غربت 

بی پول بمانند؟
سهام دتدبیر 

ندارد.  کف  و  دارد  صابون  ندارد.  حرف  سهم  این 
اش  بقیه  دنبال  خورده  کسی  هر  تن  به  صابونش 
آمده است. تا می توانید از این سهم بخرید و قول 
شرف می دهم اگر تا سقف ۱0 میلیون تومان در ماه 
ضرر کردید دولت تدبیر و امید صدهزار تومان به 
شما هدیه می دهد. خداوکیلی صد تومن می دهد.

سهم زپلشک
این سهم تحلیل خاصی ندارد و مثل علف به صورت 
خودرو می روید. مباحث استکباری مثل تکنیکال 
و این خزعبالت را ول کنید و هر چقدر ته جیب 
تان مانده از این سهم بخرید. تمامی سود حاصل از 
این سهام در کشور دوست و برادر هونولولو هزینه 

خواهد شد.
پاالیش دوم

بنیاد این سهم روی حباب شکل گرفته است البته 
می  خواب  عالم  در  معموال  شترها  که  حبابی  در 
وگرنه  را خریدید که هیچی  این سهم  اگر  بینند. 
دولت خودش از حساب بانکی شما به میزان الزم 
برمی دارد و این سهام را به نامتان خریداری می 
کند. خریداران این سهم با تقویت بودجه دولت و 
رفع کسری آن اجازه نمی دهند آمریکای جهانخوار 

برای ما گردن کلفتی کند.
سهم دضرر

تا  مرد هستید  اگر  است.  آن  روی  این سهم  اسم 
جایی که جا دارد از این سهم بخرید چون از قدیم 
االیام گفته اند ضرر مال مرد است. از جامعه عزیز 

نسوان در سهم بعدی پذیرایی خواهد شد.
سهم دطال

سهم دطال آنقدر خوب است که نگو و نپرس! بانوان 
عزیز می توانند طال و جواهرات خود را از دست ها 

و گل و گردن خود باز کنند و از این سهم بخرند.
همانطور که حدس زدید سودی گیرشان نمی آید 
و  شود  می  سبک  گردنشان  و  گل  و  دست  فقط 

نفسی به راحتی می کشند.
سهم دشارالتان

این سهم جامانده از بازار است که به دلیل فرار فعاالن 
خدوم اقتصادی در بازار سرمایه راکد مانده است. لطفا 
از این سهم خیلی بخرید. سود ندارد اما ثواب دارد. 
به هر حال آنهایی هم که سه چهار هزار میلیارد از 
پول شما را باال کشیده اند دلشان برای سرمایه های 
شما تنگ می شود. الاقل برای رفع این دلتنگی چند 
برگ سهم خریداری کنید. پی نوشت: ننجون به هیچ 
کارگزاری حقوقی بازار و سازمان بورس وابسته نیست 
و هر گونه اتهام به ایشان از طریق مراجع قانونی به 

شدت پیگیری می شود.

یادداشت رهبر انقالب بر 
کتاب خاطرات حاج قاسم

هر چیزی که 
یاد شهید

 عزیز ما را
برجسته کند 
چشم نواز و 
دلنواز است

فرمانده کل سپاه: 

رزمندگان نیروی قدس تاریخ استکبار را به پایان نزدیک 
خواهند کرد


