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   جمعي از نمايندگان مجلس طرحي را تدوين كرده اند كه بر 
اساس آن كشورهاي همكار امريكا در اعمال تحريم  عليه ايران 
تنبيه مي شوند. بر اساس اين طرح، فروش نفت و گاز ايران به 
كشورهاي موضوع اين قانون به مدت 10 سال از آخرين باري 
كه هر كشور در فهرست كش��ورهاي همكار امريكا در اعمال 

تحريم عليه ايران قرار گيرد، ممنوع مي باشد|صفحه2

بااظهارنظرشوراينگهبانقانوناساسي

CFTبا20ايرادبهمجلس
بازگشت

هشدارغيررسمیمقامهاینظامیپنتاگون

امريکاقادربهپاسخفوری
بهبستنتنگههرمزنیست

13 آبان را ديگر نمي توان تنها 

مهسا گربندي
يك روز سياسي خواند؛ ترامپ   جوان آنالين

كه به خي��ال احمقان��ه خود 
مي خواست با فشارهاي اقتصادي مردم ايران را از پاي درآورد، 
عماًل كاري كرد ك��ه 13 آبان 1397 ف��راي همه اختالفات 
دروني، به روزي پر ش��كوه براي ايران و ايراني تبديل شود. 
روزي كه نماد مقاومت سياسي – اقتصادي ملت ايران در برابر 
نظام سلطه است و همچون ستاره اي در تاريخ انقالب اسالمي 

خواهد درخشيد. 
روز گذش��ته راهپيمايي سراس��ري و عظيم 13 آبان در نقاط 
مختلف كشور با حضور گسترده ملت ايران برگزار شد. در حالي 
كه كاخ سفيد سعي داشت با جنگ رسانه اي و هم زمان كردن 
دور جدي��د تحريم ها با اين روز مردم را از جمهوري اس��المي 
جدا كند، پير و جوان ايراني با شركت در اين مراسم و سردادن 
ش��عار هاي »مرگ بر امريكا«، »مرگ بر اسرائيل« و »مرگ بر 
آل سعود« ضدامريكايي ترين 13 آبان تاريخ را رقم زدند. هم 
قدمي نس��ل هاي اول و چهارم انقالب در كن��ار يكديگر ثابت 
كرد، با گذشت چهل سال و با وجود همه سختي ها، مردم ايران 
همچنان پاي آرمان هاي رهبر كبير انقالب اسالمي ايستاده اند و 
فشارهاي امريكا نه تنها از عزم آنان نكاسته، بلكه آنها را مشتاق تر 

و با انگيزه تر كرده است. 
بر اساس مش��اهدات ميداني خبرنگار جوان آنالين، 13 آبان 
امسال با حضور ساليق مختلف، با ش��كوه تر و پر شورتر از هر 
سال بود. دست نوش��ته ها، پالكاردها و شعارهاي مطرح شده 
همه نش��ان از اوج بغض و نفرت ايرانيان از نظام سلطه داشت. 
شركت كنندگان از هر رنگ، نژاد و مذهبي مصمم شده بودند، 
جواب دندان شكني به قلدري ها و زورگويي هاي اخير ترامپ و 

هم كيشانش بدهند. 
 باحضورمانمش�تمحكم�يبرده�انياوهگويان

امريكاييميزنيم
حانيه سادات مؤمني كه يكي از شركت كنندگان در راهپيمايي 
13 آبان است و ۲9 سال دارد، پرچم مرگ بر امريكا را در دست 
گرفته و آماده شركت در راهپيمايي شده است. او به خبرنگار 
»جوان آنالين« مي گويد: »13 آبان تاريخي است كه سه اتفاق 
مهم در آن افتاده و در هر سه اين اتفاقات امريكا دست داشته 
است؛ بنابراين به اينجا آمده ايم تا مشت محكمي بر دهان امريكا 
بزنيم و بگوييم كه دست از دخالت هايش بردارد. از اول انقالب 
تا امروز تحريم هاي مختلفي عليه كشور صورت گرفت و اين 
تحريم ها از سال 90 تشديد شد اما درست در همين زمان بود 
كه ما خودكفا شديم و پيشرفت هاي چش��مگيري داشتيم، 
بنابراين مانور دادن ترامپ براي تش��ديد تحريم ها هم باعث 

نمي شود ما از هدف مان دست برداريم.«
هر دقيقه به جمعيت اضافه مي شود و از تمام خيابان هاي فرعي 
سيل جمعيت مي آيد و به تعداد شركت كنندگان راهپيمايي 
اضافه مي ش��ود. در كنار پي��اده رو مرد جواني به همراه پس��ر 

پنج ساله اش ايستاده. اين آقا كه نامش اكبر خضري است به 
خبرنگار »جوان آنالين« مي گويد: »من با پس��رم هر سال به 
راهپيمايي 13 آبان مي آيم تا به امريكا ثابت كنم هميش��ه در 
صحنه و پشت رهبر معظم انقالب هستيم و با حضور حماسي 
خودمان مشتي محكم در دهان ياوه گويان امريكايي و وابستگان 

آن خواهيم زد. «
   خوشحالمهرسالبهتعدادحاضراناينراهپيمايي

اضافهميشود
آقاي تمدن در گوشه اي نشسته و پرچمي مقوايي با شعار »هر 
چه فرياد داريد بر سر امريكا بكشيد« را در دست گرفته. او كه 
تقريباً ۵0 سالش است به جمعيت عظيم جواناني كه براي اين 
راهپيمايي آمده اند نگاه مي كند و به خبرنگار »جوان آنالين« 
مي گويد: »معموالً هر سال در اين راهپيمايي شركت مي كنم 
و از ديدن جواناني كه پرش��ور و حال به اينجا مي آيند و هواي 
وطن ش��ان را دارند، لذت مي برم. امروز روز اين جوانان است 
و خوش��حالم كه هر س��ال به تعداد حاضران اين راهپيمايي 
اضافه مي ش��ود.« او ادامه مي دهد: »همس��رم مريض است و 
نمي خواستم امسال در راهپيمايي شركت كنم، اما رفتار ترامپ 
و حرف هاي مفتش باعث شد تصميمم عوض شود و خودم را 

موظف بدانم كه حتماً به اين راهپيمايي بيايم.«
دانش آموزان زيادي در اينجا حضور دارند. سربند ها و پرچم هايي 
كه در دست گرفته اند توجه همه را به خود جلب مي كند. آنقدر 
مراسم باشكوه برگزار شده كه دوربين ها بي وقفه در حال ثبت 
اين لحظات هستند و عكاسان براي عكس گرفتن از سوژه ها 
شش دانگ حواسش��ان را جمع كرده اند كه مبادا صحنه اي از 
چشم شان دور بماند.  چندين غرفه نيز در اطراف خيابان قرار 
گرفته و هر كدام ش��ان با ديگري فرق دارد. باالي يكي از اين 
غرفه ها نوشته شده: »چرا مرگ بر امريكا؟ و بر ديواره هاي آن 

برگه هايي نصب شده كه جنايات امريكا را نمايش مي دهد. «
   نهتحريمونهبدترازآناثريدرماندارد

يكي از دانش آموزان كه مشغول نگاه كردن به اين برگه هاست، 
اسمش نفيسه زلفي است و 1۴ س��ال سن دارد. او به خبرنگار 

»جوان آنالين« مي گويد: »من به همراه همكالسي هايم به اينجا 
آمديم تا با حضورمان به امريكا بفهمانيم نه تحريم و نه بدتر از آن 
اثري در ما ندارد و او هيچ كاري نمي تواند انجام دهد. با اينكه ما 
1۴ سال مان است، اما در مقابل امريكاي ظالم مي ايستيم و يك 

مشت خاك پاك كشورمان را به آنها نمي دهيم. «
س��يد ابوالفضل قربان پور، يكي ديگر از نوجواناني اس��ت كه 
در اين راهپيمايي شركت كرده و 13 س��الش است. او درباره 
علت حضورش در اين مراسم مي گويد: »به اينجا آمده ام تا به 
امريكا بفهمانم، ايران با اقتدار مقابل استكبار ايستاده است و 
تحريم هايي كه عليه كشور ما درنظر مي گيرند هيچ اثري ندارد 
و اتحادمان را داريم و با صبر بيشتر آنها را از پاي در مي آوريم. «

مجتبي يعقوبي كه 1۸ سالش اس��ت با همكالسي هايش در 
گوشه اي از اين راهپيمايي پرچم بزرگي را در دست گرفته كه 
روي آن از قول امام خميني )ره( نوش��ته شده است: »امريكا 
دوس��ت نمي خواهد، خدمتگزار مي خواه��د.« او درباره علت 
حضورش در راهپيمايي 13 آبان مي گويد: »در اين عرصه اي 
كه دشمنان به كشور ما هجمه آورده اند، ما بايد حضور داشته 
باش��يم تا پايبندي مان را به نظام نشان دهيم. حضور ما باعث 
نااميدي دش��منان مان مي شود و در ۴0 س��الي كه از انقالب 
گذشته است، هميشه مقاومت مان را نشان داده ايم و از اين به 

بعد نيز همين كار را خواهيم كرد. «
 عليرضا كاظمي هم در ادامه حرف هاي همكالسي اش مي گويد: 
»ما آمده ايم كه ننگ بر استكبار و ننگ بر امريكا را فرياد بزنيم 
تا به گوش همه جهانيان برسد. حتي اگر تحريم ها هم تشديد 
شود اصاًل مهم نيست و ما همينطور با اقتدار به راهمان ادامه 
مي دهيم. ذره اي تحريم ها ما را از آرمان ه��ا و اهداف مان دور 
نخواهد كرد و تأثيري بر ما نمي گذارد. ما جوانان آينده س��از 
اين انقالب اسالمي هستيم و مانند پدران مان از امريكا برائت 

مي جوييم.«
   اجازهنميدهيمامريكابرايمانتصميمبگيرد

دسته ديگري از دانش آموزان دختر كه چفيه بر دوش شان است، 
حركت مي كنند و پرچم هايي در دست دارند. سما فالحي، يكي 

از همين دانش آموزان اس��ت كه به خبرنگار »جوان آنالين« 
مي گويد: »چندين سال پيش دانش آموزان آمدند و جان شان 
را براي دفاع و اس��تقالل كش��ور دادند. حاال م��ا آمده ايم كه 
بگوييم به كاري ك��ه آنها كردند ايمان داريم و در مس��ير آنها 
حركت مي كنيم. امريكا هم از حضور ما عصباني مي شود و به 
خيال خودش مي تواند با تحريم ها ما را بترساند. اما هيچ كس 

نمي تواند براي ما تصميم بگيرد. «
كمي جلوتر بنر بزرگي با طرح عكس هاي دالر امريكايي روي 
زمين پهن شده است و شركت كنندگان در راهپيمايي آن را لگد 
مي كنند و با زير پا گذاشتن واحد پول امريكا و نماد سلطه خواهي 
اقتصادي اين كشور بر جهان، عزم خود را در مقابله با توطئه هاي 

اقتصادي دشمن به ويژه در حوزه ارزي نشان مي دهند. 
   اتحادمانرابهجهانثابتميكنيم

زهرا صفايي 3۵ س��الش اس��ت. او با لگدكوب كردن بنر دالر 
امريكايي به خبرنگار »جوان آنالين« مي گويد: »همانطور كه 
امريكا عالقه اي به حضور ايران با اين قدرت ندارد ما نيز عالقه اي 
به وجود دولت اس��تكباري مثل امريكا نداريم. در تاريخ و در 
زمان هاي مختلف نشان داده ش��ده كه اگر مردم با هم باشند 
نه تنها تحريم بلكه بدتر از آن هم نمي تواند اثري در كشور داشته 
باشد. براي همين متحد بودن ما رمز موفقيت ما بوده و هست؛ 
بنابراين به اين راهپيمايي مي آييم و اتحادمان را به جهان ثابت 

مي كنيم. «
   مخالف�تراهپيمايانباتك�رارهرن�وعمذاكرهبا

شيطان
در پايان مراس��م راهپيماي��ي 13 آبان، قطعنام��ه تظاهرات 
سراسري مردم متدين و هميشه در صحنه ايران اسالمي قرائت 
شد و بر مخالفت راهپيمايان با تكرار هر نوع مذاكره با شيطان 
تأكيد شد. امسال نيز به رسم سال هاي گذشته مردم كشورمان 
با حضور حماسي و گسترده خود در راهپيمايي روز ملي مبارزه 
با اس�تكبار، يك بار ديگر انزجار و نفرت خود را از مستكبران 
جهان، به خصوص از شيطان بزرگ نش��ان دادند و به سمت 

خانه هاي شان حركت كردند. 

گزارشميداني»جوان«
ازراهپيماييعظيم13آبان

ضدامريکايي ترين  
13 آبان انقالب

رهبرمسلمانانامريكا
معتقداس�تامريكا  سياسي

هرگزدموكراس�ينبودهبلكههميشهبهطبقه
ثروتمندوقدرتمندتمايلداشتهاست.

لوئيس فراخان در سخناني در ميزگرد 13 آبان ۵۸ 
تا 13 آبان 97 در دانش��كده حقوق و علوم سياسي 
دانش��گاه تهران تصريح كرد: امريكا قدرت تحريم 
ايران را دارد اما خداوند نيز قدرت تحريم امريكا را 
دارد. وي افزود: هم اكنون نيز امريكا تحت تحريم 
قرار دارد اما ما به آن تحري��م نمي گوييم بلكه آن 
قضاوتي الهي اس��ت. فراخان ادام��ه داد: امريكا در 
حال از دست دادن سلطه سراسري خود در جهان 
تحت رياس��ت جمهوري دونالد ترامپ است و اين 
افول قدرت را با سرعت وحشتناكي ادامه مي دهد 
چراكه ترامپ عجيب ترين رئيس جمهوري اس��ت 
كه تاكنون مردم به او رأي داده اند. رهبر مسلمانان 
امريكا با اش��اره به آزادي هاي زن��ان در جمهوري 
اسالمي ايران تصريح كرد: در انقالب اسالمي ايران 
مردان در كنار زنان هس��تند و بانوان آزادند تا حد 
نهايي استعدادشان تحصيل و پيشرفت كنند. وي 
ادامه داد: اين در حالي اس��ت كه در امريكا و اروپا 
زنان به عنوان اس��باب بازي مورد تفريح مردان و 

سوءاستفاده قرار مي گيرند. 
 امريكافقطبرايفريبقولميدهد

رهبر مسلمانان امريكا با اشاره به اينكه ملت ايران 
بايد تالش كند تا بهترين ملت ها باشد، گفت: امريكا 
فقط براي فريب قول مي دهد. وي با اشاره به اينكه 
ملت ايران بايد تالش كند تا بهترين ملت ها باشد، 
گفت: امريكا فقط قول براي فريب مي دهد اما شما 
بايد نمايندگان اتحاد باشيد در اين كشور و خارج از 
اين كشور. فراخان با تأكيد بر لزوم اتحاد مسلمانان 
افزود: امريكا اختالفات ما را مي بيند و براي گسترش 
آن نهايت تالش خود را مي كند. رهبر مس��لمانان 
امريكا با طرح اين سؤال كه آيا مي دانيد چرا ترامپ 
نسبت به بن س��لمان درباره قتل جمال خاشقجي 
رفتار نرمي دارد، گفت: آيا شما راجع به 110 ميليارد 
دالر تس��ليحاتي كه امريكا به عربس��تان فروخته 
چيزي مي دانيد؟ آيا مي دانيد چند ميليارد اسلحه به 
امارات فروخته شده؟ آيا مي دانيد چرا بن سلمان با 

اسرائيل روابط خوبي دارد و به ديدار نتانياهو مي رود 
و به او به عنوان يك دوست نگاه مي كند؟ وي افزود: 
چطور بن سلمان مي تواند دوست اسرائيل باشد اما 
دوست فلسطيني ها نباشد؟ من در فلسطين بوده و 
با اكثر جنگجويان فلس��طيني مالقات كرده ام. آيا 
مي خواهيد بگوييد فلسطيني ها در كشور خودشان 
به دنبال راه حل دو دولت هستند؟ جايي كه از سالح 
براي دفاع از سرزمين شان محرومند؟فراخان گفت: 
آيا هرگز به عربستان رفته و مشاهده كرده ايد كه با 
ثروت نفتي خود چقدر ساخت و ساز كردند؟ چطور 
مي توانيد به صهيونيس��ت ها لطف داش��ته باشيد 
بدون آنكه درد و رنج فلسطيني ها را ببينيد؟ چگونه 
عربستان سعودي مي تواند دشمن يمن باشد و آنجا 
را بمباران كند؟وي افزود: هم��ه اينها به اين دليل 
است كه تسليحاتي كه عربستاني ها مي خرند، براي 

جنگ عليه اسرائيل نيست. 
 بيشترينترسامريكاازايراناست

لوئيس فراخان در ادامه س��خنان خ��ود در جمع 
دانشجويان دانش��گاه تهران به بيان آياتي از قرآن 
مجيد پرداخ��ت و افزود: به ريس��مان الهي محكم 
بچس��بيد و دچار اختالف و تفرقه نش��ويد و لطف 
خدا را به خاط��ر بياوريد زماني كه با هم دش��من 
شديد و س��پس او قلب هاي شما را متحد كرد. وي 
گفت: پس به لطف خدا با هم برابر و برادر شده ايد، 
شما در نزديكي آتش بوديد و او شما را نجات داد، 
پس خداوند پيام هاي خود را بر شما آشكار مي سازد 
تا شما هدايت ش��ويد. فراخان ادامه داد: اگر جنگ 
شروع شود و آنها به ايران حمله كنند، ايران تسليم 
نخواهد ش��د، ايران با آنان مي جنگ��د و اگر چنين 
شود خاورميانه نابود خواهد شد. وي گفت: امريكا 
و اسرائيل از كشوري كه بيش��ترين ترس را دارند، 
جمهوري اسالمي ايران است و اگر ما در برابر آنها 
مقاومت نكنيم براي فرزندان خود چيزي جز مرگ 
و نابودي باقي نخواهيم گذاش��ت. رهبر مسلمانان 
امريكا در پاي��ان تأكيد كرد: به خ��ود قول و تعهد 
بدهيد كه تالش كنيد علقه بين مسلمانان را تقويت 
كنيد. وي در ادامه شعار» مرگ بر امريكا « را به زبان 
فارس��ي بيان كرد و تعدادي از دانشجويان نيز او را 

همراهي كردند. 

رهبرمسلمانانامريكادرتهران:

 امريکا هرگز يك دموكراسي نبوده است

 13 آبان را ديگر نمي توان تنها يك روز سياسي خواند؛ ترامپ كه به خيال احمقانه خود مي خواست با فشارهاي اقتصادي مردم ايران را از پاي درآورد، عماًل كاري كرد كه 13 آبان 1397 وراي همه اختالفات دروني، 
به روزي پر شكوه براي ايران و ايراني تبديل شود؛ روزي كه نماد مقاومت سياسي – اقتصادي ملت ايران در برابر نظام سلطه است و همچون ستاره اي در تاريخ انقالب اسالمي خواهد درخشيد 

لوئيس فراخان در ميزگرد 13 آبان دانشگاه تهران: امريكا و اسرائيل از 
كشوري كه بيشترين ترس را دارند، جمهوري اسالمي ايران است

امريكاهرگزيكدموكراسينبودهاست
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