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عضو کارگری شورای عالی کار:

63درصد از کارگران 
جدید بیمه نمی شوند

 روزهای سخت مجیدی 
در استقالل از راه رسیده اند

بیمارستاِن فرهاد!

در پی بارش برف و کوالک روی داد

قطع برق و آب در مناطق 
گسترده ای از گیالن 

 سه روایت از دخترانی که
 برای قهرمان شدن می جنگند؛

گاهی محرومیت، 
محدودیت نمی آورد

 پشت پرده اعالم رسمی 
خروج نظامیان امارات از یمن 

کنترل از راه دور! 
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 سخنگوی شورای نگهبان: 

 رد صالحيت گسترده 
وجود نداشته است
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تاکید روحانی بر حضور در انتخابات؛

بکنید،   انتقاد 
اما قهر نه

سياست 2

رئیس جمهوری با اشــاره به انتخابات دوم اســفند، گفت: ممکن 
است در این انتخابات گله و انتقاد داشــته باشیم، اشکالی ندارد انتقاد 
آزاد است؛ انتقاد باشد، منتقد باشد اما انفعال نباشد. منفعل نشوید، با 

صندوق رأی قهر نکنید، انتخابات و صندوق رأی منجی ماست.
حسن روحانی در ســخنرانی مراسم جشــن 22 بهمن، افزود: اگر 
رژیم گذشته، مردم را آزاد می گذاشت تا نوع حکومت را انتخاب کنند و 
قانون اساسی مورد نظر خود را انتخاب کنند و بین استقالل و وابستگی، 
استقالل را انتخاب کنند و اگر رژیم گذشــته به یک انتخابات سالِم آزاد 
ملی تن می داد، انقالب نمی شد.  روحانی ادامه داد: انقالب بر این مبنا بود 
که دِر انتخابات بسته شده بود، انسداد درب انتخابات و مسیر انتخابات، 
مردم را هدایت کرد تا از مسیر یک انقالب بزرگ، این زنجیر را پاره کنند 
و راه را برای انتخابات باز کنند. به گزارش »مهر«، رئیس جمهوری در این 
مراسم اظهار کرد: بهمن ۵۷ در ۴۱ سال پیش به ما نشان داد که چگونه 
قدرت خداوند در اراده یک ملت بزرگ تجلی می یابد. علی رغم اینکه تبلیغ 
می کردند دوران دین و معنویت سپری شده است و علی رغم اینکه جهان 
آن روز را به دو قطب شرق و غرب تقسیم کرده بودند، ملت بزرگ ایران با 
انگیزه دینی و مذهبی و بدون اتکا به هیچ قدرت و ابر قدرتی با دست خالی 
و دلی مطمئن، در برابر رژیم تا دندان مسلح و اربابانش ایستادند و انقالب 

شکوهمند اسالمی را به پیروزی رساندند.
»انتخاب«  باالترین ثمره انقالب است

وی با بیان اینکه تمام انقالب ما درواقع یک انتخاب بود، گفت: من 
می خواهم به این سؤالی که در ذهن برخی از نسل سوم و چهارم انقالب 

ممکن است به وجود آمده باشد، پاسخ دهم... 

گزارشی از اختتامیه جشنواره تئاتر فجر

شب سرد، تاالر وحدت و تندیس های برنزی
تئاتر 8

همين صفحه 

  راهپیمایی ۲۲ بهمن با گرامیداشت یاد سردار سلیمانی برگزار شد

وز سرد گرمای همدلی در یک ر

مراسم چهل ویکمین فجر انقالب اسالمی 
با گرامیداشت یاد سردار شهید قاسم سلیمانی 
و همرزمان شــهیدش با حضور گسترده مردم 

برگزار شد.
به گزارش ایسنا، مراسم راهپیمایی روز 22 
بهمن از ساعت ۹ صبح دیروز در تهران و  بیش 
از ۵2۰۰ نقطه کشور  با شعار محوری »حماسه 
حضور، عظمت ملت، تکریم ســردار دل ها« با 

حضور گسترده اقشار مختلف مردم آغاز شد.
راهپیمایان با در دســت داشتن تصاویری 
از شهید سلیمانی و دیگر شــهدای مقاومت، 
در آســتانه ورود نظام جمهوری اســالمی به 
۴۱ ســالگی، بار دیگر اعالم کردند که قدردان 
شهدای مقاومت هستند. در حاشیه این مراسم 
مردم بر پارچه ای بزرگ دلنوشته های خود را 

برای شهید سلیمانی می نوشتند.
همچنیــن پالکاردهایــی در حمایــت از 
سردار سلیمانی در دســتان مردم بود. برخی 
از شــرکت کنندگان در ایــن راهپیمایی با در 
دست داشتن پارچه نوشته هایی با عنوان »در 
بهار آزادی جای ســلیمانی خالی« یاد سردار 
شهید سلیمانی را گرامی داشتند. مردم حاضر 
در راهپیمایی 22 بهمن تهــران پرچِم متحد 
کشــورهای جبهه مقاومت را در دستان خود 

حمل می کردند.
به گزارش ایســنا، مردم با حمل پرچم های 
جمهوری اســالمی ایران و شــعارهای »اهلل 
اکبــر«، »مرگ بــر آمریــکا« و »مــرگ بر 
اســرائیل«، »این همه لشــگر آمده به عشق 
رهبر آمده«، »ای لشــگر صاحب زمان آماده 
باش آماده بــاش«، »حیدر حیــدر«، »علی 
 ولــی اهلل حیــدر« و ... راهپیمایــی خــود را 

ادامه دادند.
حضور گســترده اقشــار گوناگون مردم از 
سنین مختلف در سرمای شدید هوای تهران از 

نکات جالب توجه این راهپیمایی بود.
نصب پیکسل های سردار سلیمانی توسط 
راهپیمایــان، حمل نمادین تابوت ســربازان 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی، لگدکوب کردن 

پرچم آمریکا و رژیم صهیونیســتی، برگزاری 
نمادیــن دادگاه جنایتــکاران جنگی محور 
عبری-عربی-غربی و گرامیداشــت شهدای 
هسته ای از حاشــیه های برگزاری این مراسم 
بود. در این مراسم تعدادی از جوانان با در دست 
داشتن عکس هایی از ســردار اسماعیل قاآنی 
فرمانده جدید نیروی قدس ســپاه پاسداران، 
همبســتگی خود را با این نیــرو و فرمانده آن 

اعالم کردند.
پالکاردهایــی با عنــوان »ما همه قاســم 
ســلیمانی هســتیم«، مقاومت قرن بزرگ تر 
از معامله قرن»، مرگ بــر آمریکا«، »مرگ بر 
اسرائیل« و ... در دســتان مردم دیده می شد. 
همچنین ماکت موشــک های ایرانی مزین به 
نام شهدای هسته ای و مقاومت در حاشیه این 
مراسم به نمایش در آمد. در حاشیه راهپیمایی 
22 بهمن تهران، ســازمان صنایع دفاع وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با برپایی غرفه 
در مسیر راهپیمایی، بخشــی از دستاوردها و 
تسلیحات صنعت دفاعی کشــور را به نمایش 
گذاشت. از جمله تجهیزات به نمایش درآمده 
در این غرفه بمب های هوشمند و هدایت دقیق 
قائم، بمب های هدایت شونده یاسین و باالبان 
و راکت های فجر-۵ بــود. بیش از ۱۵۰۰ غرفه 
و  چندین کیلومتر امکانات صوتی در مســیر 
راهپیمایی امسال فعال بود و هزاران دانش آموز 
در غرفه ها و مسیر راهپیمایی کنندگان سرود 
اجرا کردند. همچنین شرکت کنندگان در این 

مراسم توسط بالگرد گلباران شدند.
بیش از شش هزار خبرنگار داخلی و خارجی 
مراسم امسال را پوشــش دادند که بیش از سه 
هزار خبرنــگار، عکاس و فیلمبــردار داخلی و 
خارجی در تهران حضور داشتند. حضور پرشور 
و گســترده مردم در ایــن راهپیمایی بازتاب 
گسترده ای در رسانه های غربی و عربی داشت.

در این مراســم قطعنامه پایانی راهپیمایی 
سراســری یوم اهلل 22 بهمن ســال ۱۳۹۸ از 
سوی  سید محســن محمودی، رئیس شورای 
هماهنگی تبلیغات اســالمی استان تهران در 

شش بند قرائت شد. انجام تبلیغات انتخاباتی 
از سوی برخی کاندیداها و جناح های سیاسی 
پیش از آغــاز فرصت تبلیغــات انتخابات دوم 
اســفند مجلس شــورای اســالمی از نکات 

حاشیه ای این مراسم بود.
مســئوالن و مقامات کشــوری و لشگری 
هم همراه مردم در راهپیمایی گرامیداشــت 

پیروزی انقالب اسالمی شرکت کردند.
اندیشــمندان و عالقه منــدان جمهوری 
اسالمی و جبهه مقاومت از سایر کشورها نیز در 

این مراسم حضور داشتند.
حسن روحانی رئیس جمهور، علی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اســالمی، محمدجواد 
ظریف وزیر امــور خارجه، سرلشــکر محمد 
باقــری رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح، 
سردار سرلشکر حسین ســالمی فرمانده کل 
سپاه پاســداران انقالب، ســردار علی فدوی 
جانشــین فرمانــده کل ســپاه، احمد جنتی 
دبیر شــورای نگهبان، عباســعلی کدخدایی 
ســخنگوی شــورای نگهبان، علــی ربیعی 
دســتیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و 
سخنگوی دولت، محمود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمهــور، حجت االسالم والمســلمین 
مجتبی خامنه ای فرزند رهبــر انقالب، بیژن 
نامدار زنگنه وزیر نفت، محسن حاجی میرزایی 
وزیر آموزش و پرورش، منصــور غالمی وزیر 
علوم، تحقیقات و فنــاوری، پرویز فتاح رئیس 
بنیاد مســتضعفان، مسعود ســلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان، محمدجــواد آذری جهرمی 
 وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، 
علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام، غالمعلی حدادعــادل عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، محمدرضا 
عارف نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون 
امید مجلس شورای اسالمی، قاضی مسعودی، 
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور، سردار حسین اشــتری فرمانده نیروی 
انتظامــی و ... از جمله مقامــات حاضر در این 

مراسم بودند.

خبر

راهپیمایی ۲۲ بهمن با گرامیداشت یاد سردار سلیمانی برگزار شد

گرمای همدلی در یک روز سرد
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