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   مطهري عاشق مواهب برجام
احمد اميرآب��ادي فراهاني عضو هيئت رئيس��ه 
مجلس ش��وراي اس��امي طي توئيتي درباره 
اظهارات علي مطهري درمورد س��رمايه گذاري 
ش��ركت هاي خارجي، نوش��ت: مطهري عاشق 
مواهب برج��ام. آقاي مطهري بااي��ن مطلب يا ترام��پ را هنوز خوب 
نشناخته يا از بده بستان هاي منطقه چيزي نمي داند يا تعريف ديگه اي 
از سرمايه گذاري دارد، هرچي هس��ت آدم بايد خيلي ساده باشد كه 

اينگونه فكر كند. 
علي مطهري پيش از اين گفته بود: اگر كل نظام يكپارچه و متحد بود و از 
مواهب برجام مانند سرمايه گذاري شركت هاي خارجي استفاده مي كرد، 

ترامپ هم نمي توانست به آساني از آن خارج شود. 
........................................................................................................................

   آخوندي بهترين گزينه براي شهرداري تهران است!

يك فعال رس��انه اي درباره كانديداتوري عباس آخوندي وزير س��ابق 
وزارت راه و شهرسازي براي شهرداري تهران، نوشت:  آخوندي بهترين 

گزينه براي شهرداري تهران است. 
آخوندي با همون دس��ت فرمون كه در وزارت راه و شهرسازي داشت 
توي شهرداري پيش بره مردم خيلي زود خواهند فهميد شهر بزرگي 
مثل تهران مدير جهادي مي خواهد نه يك سرمايه دار پشت ميزنشين... 

بگذاريد مردم تجربه كنن. 
........................................................................................................................

   اگر  انقالب اسالمي نمي شد... 
يك فعال فضاي مجازي طي توئيتي درباره چرايي به وجود آمدن انقاب 
اسامي نوشت: اگه انقاب اسامي نمي شد االن تو ريخته شدن خون 

مردم يمن و فلسطين شريك بوديم. 
اگه انقاب اسامي نمي شد به موجب كاپيتوالسيون برده غرب بوديم. 
اگه انقاب اس��امي نمي ش��د االن بايد با ويزا مي رفتيم سيس��تان و 
خوزستان و خراسان. اگه انقاب اسامي نمي شد، ايران جاي 31 استان 

كمتر از 10 استان داشت. 
........................................................................................................................

   آقاي روحاني هنوز براي جبران دير نيست
امير سياح فعال رس��انه اي در توئيتر درباره شكست برجام و افزايش 
توليد داخل��ي خطاب به روحاني، نوش��ت: با وجود هم��ه متلك ها و 
توهين ها به منتقدان برجام، از شكست برجام و ضايع شدن روحاني 

ناراحت شدم. 
خدا كند ايش��ان عبرت بگيرد و به جاي عجز و التماس به اروپا، 
دس��تش را به س��وي كارآفرين های ايران��ي دراز كن��د و موانع 
س��رمايه گذاري و توليد را بردارد، هنوز دير نشده و مي تواند اين 

پنج سال را جبران كند. 
........................................................................................................................

   علت معافيت از تحريم خريداران نفت ايران
منصور اميني فعال رس��انه اي ط��ي توئيتي درب��اره علت معافيت 
از تحريم نفتي ايران توس��ط امريكا، نوش��ت: امريكا از اقناع هند و 
كره جنوبي براي عدم خريد نفت ايران عاجز مانده و مجبور ش��ده 

است از تحريم معافشان كند. 
مقدمات بازشدن سوئيفت روس��يه نيز فراهم شده است. اگر دولت با 
كمك دو قوه ديگر در مسير صحيح اقتصاد مقاومتي قدم بردارد، ظاهراً 

تحريم هاي 13 آبان ترامپ شوآفي بيش نخواهد بود.

عضو مجلس خبرگان رهبري:
عصبانیت ها از کم کاری مسئوالن است

عض�و مجل�س خب�رگان رهب�ري گف�ت: عصبانيت مل�ت از 
كم كاري هاست وگرنه امريكا نمي تواند براي ملت  ما گردن كلفتي 
كن�د چراكه آنه�ا يك ب�ار در جن�گ تحميل�ي خوار ش�دند. 
آيت اهلل سيدهاشم بطحايي، عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت وگو 
با تسنيم، با اشاره به اعمال تحريم هاي جديد امريكا، گفت: انصافاً كشور 
ايران يك كشور قدرتمند، اقتصادي و شامل انواع منابع درآمدي است 
كه نفت، گاز و پتروش��يمي از منابع اين درآمدهاست. همچنين ايران 
در منطقه، كشوري منحصر به فرد و چهار فصل است كه از هر فصلي 

مي تواند درآمدزايي داشته باشد. 
وي با اشاره به افزايش نرخ تورم در ماه هاي اخير، گفت: آقاي روحاني 
دم از كنترل تورم مي زند، امروز تورم با سرعت طوفان درحال پيشروي 
است و قيمت اقام غذايي به شدت افزايش يافته است. سؤال اين است 
كه با توجه به اينكه درآمد در زمينه هاي زي��ادي وجود دارد چرا تورم 

كنترل نمي شود. 
آي��ت اهلل بطحايي با اش��اره ب��ه نارضايتي م��ردم از ش��رايط موجود، 
اظهار داش��ت: توقع ملت از مسئوالن به مراتب بيش��تر است. مردم از 
كم كاري مسئوالن بيشتر از رژيم امريكا مي ترسند و عصبانيت ملت از 
كم كاري هاست وگرنه امريكا نمي تواند براي ملت  ما گردن كلفتي كند 

چراكه آنها يك بار در جنگ تحميلي خوار شدند. 
نماينده تهران در مجلس خبرگان رهبري در ادامه تصريح كرد: من از 
مسئوالن كشور خواهش مي كنم اگر نمي توانيد، مسئوليت قبول نكنيد 
چراكه بايد در قيامت پاسخگو باشيد. وظيفه دولت و اقتصاددانان اين 
است كه دست از بي تفاوتي سهل انگاري و پشت ميز نشستن بردارند 
و به داد مردم برسند كه اگر خدايي ناكرده اين انقاب آسيب ببيند به 

خاطر مسئوالن امروز اين نظام خواهد بود.

دولت امريكا كه از ماه ها قبل براي 13 آبان امسال 
روزشمار تهديد و جنگ رواني راه انداخته بود كه 
دور دوم تحريم ه�ا باز مي گردد و چنين مي ش�ود 
و چن�ان، دو روز زودت�ر ب�ه اس�تقبال بازگش�ت 
تحريم ه�ا رف�ت و اع�الم ك�رد از روز 13 آب�ان 
وضعيت تحريم ها ب�ه قبل از برج�ام بازمي گردد. 
مردم ايران همان زمان هم جدي نگرفتند. برجام 
چ�ه تغيير محسوس�ي در زندگي م�ردم به وجود 
آورده بود كه حاال قرار باش�د اوضاع تغيير كند؟! 
روز گذش��ته 13 آب��ان ب��ود؛ روزي ن��ه به اس��م 
بازگشت تحريم ها« بلكه مثل همه سال هاي  »روز 
گذشته از انقاب اس��امي روزي براي فرياد نفرت 
ملت ايران از دولت امريكا؛ روزي به اسم »مرگ بر 
امريكا«؛ فريادي كه از تهران تا تمامي مراكز استان ها 
و تا شهرهاي ديگر ايران زنجيره اي از وحدت ملي 
برابر كارشكني هاي مداوم دولت امريكا عليه اراده 
ملت ايران در دهه هاي متوالي؛ از سرنگوني دولت 
قانوني مصدق در دهه 30 تا بره��م زدن برجام در 
دهه 90؛ اين ميانه هم هر روزمان از دشمني امريكا 
نس��بت به ما سرش��ار بوده اس��ت. راهپيمايي روز 
گذشته در سراسر ايران اعام موضع ديگرباره ملت 
ايران عليه امريكا بود؛ اعام آنكه در برابر بازگشت 

تحريم ها چه خواهيم كرد؛ ما ايستاده ايم. 
   اگر سفارت امريكا باقي مي ماند

انقالب به 40 سال نمي رسيد
سرلش��كر محمدعلي عزيز جعفري فرمانده كل سپاه 
پاسداران سخنران ويژه مراسم گراميداشت 13 آبان 
در تهران و در مقابل النه جاسوس��ي امريكا بود. وي با 
اش��اره به رويدادهاي مهمي كه در 13 آبان رخ داده، 
گفت: در 13 آبان 58 شاهد استقرار يك دولت ليبرال 
و موقتي بوديم كه با ارتباط هاي پش��ت صحنه اي كه 
امريكايي ها با آنها گرفته بودند، مش��غول توطئه و به 
انحراف كشيدن انقاب اسامي بودند. جوانان انقابي 
در دانشگاه ها و مسلمانان پيرو خط امام تحمل ديدن 
چنين حركت خطرناك و منحرف كنن��ده انقاب را 
نداشتند. با طبقه بندي بس��يار باال قرار بر اين شد كه 
تظاهراتي از خيابان ش��هيد طالقاني به س��مت النه 
جاسوس��ي انجام گيرد كه فقط تع��داد محدودي از 
دانشجويان و مسئوالن اين دانشگاه ها با سازماندهي ای 
كه شده بود، مي دانستند قرار است به النه جاسوسي 
حمله شود. سرلشكر جعفري با اشاره به اتفاقات روز 13 
آبان 58 و به اسارت درآوردن ديپلمات هاي امريكايي 
گفت: در همان لحظات اول اين حركت با تأييد بسيار 
قاطع حضرت امام)ره( مواجه شد و مردم به دنبال تأييد 
حضرت امام خميني)ره( ب��ا حضور در همين محل از 
حركت دانشجويان پشتيباني كردند و اين تبديل به 
انقاب دوم ملت ايران ش��د. اگ��ر امريكايي ها در اين 
النه جاسوسي باقي مي ماندند بدون ترديد انقاب ما 
عمر 40 ساله نمي كرد و در همان دهه اول انقاب كار 
انقاب تمام بود. وي با تأكيد ب��ر اينكه از 13 آبان 58 
ديگر ديپلمات، جاسوس و النه امريكايي كه بتواند عليه 
انقاب توطئه كند نداريم، اظهار داشت: از همان روز 
شاهد پيشرفت هاي مختلف در كشور بوديم، هر چند 
امريكايي ها بعد از آن اقدامات گس��ترده اي در خارج 
كشور در دست اقدام و اجرا داشتند و هنوز هم اين كار 
را ادامه مي دهند اما تفاوت بس��يار زيادي است زماني 
كه آنها در داخل كشور تحت عنوان سفارت و فعاليت 
ديپلماتيك برنامه ريزي كنند يا اينكه در خارج كشور 

بتوانند چنين كارهايي را انجام دهند. 
   نظاميان امريكا 

عالقه اي به درگيري با ايران ندارند
سرلش��كر جعفري خطاب به جوانان گف��ت: اگر در 
13 آبان سال 58 بساط النه جاسوسي امريكا جمع 
نمي ش��د امريكا اين ش��يطان بزرگ مي توانست با 
هدايت مستقيم عناصر داخلي و حمايت مستقيم از 
ليبرال ها و تكنوكرات هاي غرب گرا در همان دهه اول 
انقاب اسامي را با شكست مواجه كند. اين موضوع 

قابل توجه و تأمل اس��ت براي آنها كه امروز به دنبال 
مذاكره و ارتباط با امريكا هستند. 

سرلش��كر جعفري اضافه كرد: برخي از مس��ئوالن به 
ظاهر انقابي ما از تس��خير النه جاسوسي به وحشت 
افتاده بودند و با ادامه اين حركت مخالف بودند و توصيه 
مي كردند كه گروگان ها آزاد شوند و امريكايي ها به النه 
جاسوسي شان بازگردند. بعضي از آنها اين اعتقاد را در 
دلشان نگه مي داش��تند و آن را ابراز نمي كردند، البته 
بعدها در مواضع و بياناتشان ظهور و بروز داده شد. تنها 
اندكي از مسئوالن انقابي ما و در رأس آن مقام معظم 
رهبري بودند كه با اين حركت انقابي به شدت موافق 
بودند و با حضور خودشان در روزهاي اول اشغال النه 

جاسوسي از اين حركت انقابي حمايت كردند. 
فرمانده كل سپاه پاسداران با اشاره به آنكه اين روزها 
شاهد بروز نش��انه هاي اسقاط ش��دن ابزار تحريمي 
امريكا عليه ايران و اقرار صاحبنظ��ران غربي به افول 
قدرت پوش��الي امريكا هس��تيم، گفت: باور اين نكته 
قدري س��خت اس��ت. كم و بيش همه ما تحت تأثير 
جنگ رسانه اي دش��من هس��تيم اما اگر به اظهارات 
كارشناس��ان غربي گوش فرا دهيم ب��اور اين موضوع 
آسان خواهد بود. وي با اشاره به برخي از اظهارنظرات 
مراكز و انديشكده هاي غربي و امريكايي در مورد افول 
قدرت امريكا در جهان بيان داش��ت: نشريه امريكايي 
فارين پاليسي مي گويد بعد از آخرين ارزيابي پنتاگون 

از توان نظامي ايران س��ران نظامي امريكا عاقه اي به 
درگيري با ايران ندارن��د. محترمانه اين يعني ترس از 
حزب اهلل و قدرت دفاعي ايران اس��امي. يك س��ايت 
خبري ديگ��ر به نام ميدل ايس��ت مانيت��ور مي گويد 
نيروي دريايي س��پاه با اتكا به تاكتيك هاي نامتقارن 
خود بارها امريكايي ها و انگليسي ها را در خليج فارس 

تحقير كرده است. 
فرمانده كل س��پاه پاس��داران در اين باره اضافه كرد: 
انديش��كده امريكايي مديريت بح��ران در خاورميانه 
مي گويد قدرت منطقه اي اي��ران در دوران جمهوري 
اسامي هرگز گس��ترده تر از االن نبوده است و اعراب 
پاسخي براي موشك ها و نيروي دريايي ايران ندارند. 

مش��اور س��ابق ترامپ پس از انتخابات عراق و رقابت 
انقاب اسامي با امريكا مي گويد ايران در عراق سه بر 
صفر امريكا را شكست داد، چون هر سه موقعيت عراق 

در حال حاضر در اردوگاه طرفدار ايران است. 
سرلشكر جعفري افزود: وزير پيشين امريكا نوشته اي 
دارد كه مي گويد تهديد ايران حقارت محض است و در 
آن آورده است گمان اينكه بتوانيد ايراني ها را با تهديد 
مجبور به كاري كنيد حماقت محض است. آنجا منطقه 
ايران است. رسيدن به ثبات در سوريه بدون همكاري 
با ايران و ديگ��ر بازيگران در منطقه ممكن نيس��ت. 
پنتاگون اخيراً اباغي��ه اي به واحدهاي نظامي امريكا 
در منطقه صادر كرده است با اين مضمون كه از ترويج 
و نشر هر گونه اخبار در مورد توانمندي هاي ايران در 
بين سربازان امريكايي جلوگيري ش��ود تا تأثيري بر 
روحيه آنها نگذارد. اينها اظهارات مقامات، كارشناسان 

و محققان امريكايي  است. 
   شكست هاي پي درپي امريكا

فرمانده كل سپاه به شكست هاي پي در پي امريكا برابر 
ايران از جمله در واقعه طبس و جنگ تحميلي هشت 
ساله اش��اره كرد و در ادامه شكس��ت هاي مفتضحانه 
امريكا در منطقه گفت: شكست در اجراي برنامه هايي 
كه به قول خودشان در خاورميانه جديد مي خواستند 
اجرا كنند از جمله توسعه اسرائيل غاصب از رود نيل 
تا فرات ج��زو برنامه هاي امريكا و نظام اس��تكبار بود. 
شكست بعدي در سوريه بود كه داعش را درست كردند 
و مصائب و مشكات را براي ملت سوريه به وجود آوردند 
اما در برابر جبهه مقاومت اسامي شكست خوردند و 
اقرار به شكست را از زبان خودشان شنيديم. قطعاً اگر 
آمادگي ملت ايران نب��ود چنين پيروزي هايي نصيب 
انقاب اسامي، جبهه مقاومت و ملت ايران نمي شد. 
فرمانده كل سپاه پاسداران شكست هاي بعدي امريكا 
را در عراق و يمن دانست و تأكيد كرد: همه مي دانند 
در جنگ يمن محور اصلي امريكاس��ت و عربستان را 
جلو انداختند و اين روزها به دنبال نجات خودش و اين 

سعودي هاي خائن از جنگ يمن است. 
   شكست امريكا در ايجاد آشوب هاي 

داخلي در ايران
سرلشكر جعفري افزود: امريكا با همه برنامه ريزي هايي 
كه براي ايج��اد ناامني در ايران انجام داد شكس��ت 
خورد. اوج آن در توطئه هاي س��ال 78 بود و بعداً به 
روشني به آن اقرار كردند، در فتنه 88 هم نيرو آموزش 
دادند و برنامه ريزي كردند و شكست خوردند. در دي 
ماه س��ال قبل باز اقرار به دخالت كردند و تابس��تان 
امسال نيز اصًا برنامه آنها ش��كل نگرفت. اينها هم 
شكس��ت هاي پي در پي بود كه انجام مي گرفت. وي 
ادامه داد: بررسي روند شكست هاي پي در پي امريكا 
در برابر ايران و مقاومت اس��امي و ق��درت مردمي 
انقاب اسامي بيانگر آن است كه توطئه هاي امريكا 
در رابطه با تحريم اقتصادي به ياري خداوند و با ادامه 
مقاومت آگاهانه مردم و مسئوالن ما شكست  خواهد 
خورد. تجربه شكست هاي پي در پي امريكا گوياي اين 
حقيقت است كه راهبرد مقاومت و ايستادگي در برابر 
نظام سلطه تنها راه غلبه بر دشمنان شكست خورده 
اس��ت و از آنجا كه ملت ايران با عزمي راسخ اين راه 
برگرفته از نهضت پرشور حسيني را به ياري خداوند 
ادام��ه مي دهند غلبه بر جنگ اقتصادي و شكس��ت 

پروژه تحريم ايران نيز نزديك خواهد بود. 
سرلشكر جعفري خطاب به امريكا و رئيس جمهور اين 
كشور گفت: آقاي ترامپ هرگز ايران را تهديد نكن زيرا 
هنوز ناله هاي پر از وحشت نظاميان امريكايي در طبس 
شنيدني است و هنوز ناله هايي از سر ترس ملوانان شما 
و دوستان انگليسي تان در آب هاي خليج فارس شنيدني 
است و خود بهتر مي دانيد كه روزانه چه تعداد از كهنه 
سربازان ش��ما در جامعه امريكا دس��ت به خودكشي 
مي زنند از افسردگي و وحشتي كه در جبهه هاي جنگ 
به آنها دست داده است. پس ما را تهديد نظامي نكنيد 

و از تهديد نظامي نترسانيد.

فرمانده كل سپاه در جمع راهپيمايان تهرانی 13آبان:

سفارت امریکا اگر می ماند، عمر انقالب به 40سال نمی رسید
   گزارش

در قطعنام�ه پايان�ي راهپيمايي 13آبان با اش�اره ب�ه خروج 
عهدش�كنانه امري�كا از برج�ام و تش�ديد سياس�ت هاي 
خصمان�ه علي�ه اي�ران، تأكيد ش�ده اس�ت: مخالف�ت قاطع 
خ�ود را ب�ا تك�رار ه�ر ن�وع مذاك�ره و در ه�ر موض�وع ب�ا 
رژيم عهدش�كن و ش�يطان صفت امري�كا اع�الم مي داريم. 
قطعنامه تظاهرات سراسري مردم متدين و هميشه در صحنه ايران 
اس��امي به مناس��بت يوم اهلل 13 آبان »روز ملي مبارزه با اس��تكبار 
جهاني« در پايان مراسم قرائت ش��د. متن كامل اين قطعنامه بدين 
شرح است: شكر و سپاس خداوند قادر متعال به پاس توفيق الهي 40 
سال مقاومت، ايستادگي و صابت سرافرازانه در برابر 40 سال پيشه 
و ترفند نظام سلطه با محوريت طاغوت اعظم امريكاي سلطه جو و به 
شكست  كشاندن و انزواي 40 ساله ش��يطان بزرگ، اينكه در آستانه 
چهلمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقاب اسامي و غلبه حق بر باطل 
و سام و درود به روح ملكوتي احياگر اسام ناب محمدي صل اهلل عليه 
و آله و بنيانگذار نظام مقدس اسامي، حضرت امام خميني رضوان اهلل 
عليه دمنده روح جهاد و استكبارستيزي در كالبد ملت سلحشور ايران 
اسامي و با تأكيد بر تعطيل نا پذير و نش��ئت گرفته از تعاليم ديني و 
آموزه قرآني بودن استكبارستيزي، ما شركت كنندگان در تظاهرات 
ضداستكباري يوم اهلل 13 آبان ماه با نداي ملكوتي اهلل اكبر/ خامنه اي 

رهبر و شعار هميشه زنده مرگ بر امريكا اعام مي  داريم:
1- استكبارستيزي يكي از مهم ترين شاخصه هاي انقاب اسامي 
و نزاع بين اسام و كفر است كه هرگز محدود به زمان خاصي نبوده 
و نيس��ت، لذا كماكان با عمل به وظيفه ديني و انقابي خود، اين 
مبارزه مقدس را تا نابودي كامل نظام س��لطه و خوي اس��تكباري 
دولت سلطه جو و اس��تعمارگر امريكا به عنوان كامل ترين مصداق 

استكبار ادامه خواهيم داد. 
2- خروج عهدشكنانه امريكا از برجام و تشديد سياست هاي خصمانه 
سردمداران جنايت پيشه ام الفساد قرن عليه نظام مقدس جمهوري 

اس��امي ايران با تحميل جنگ خ��اص از نوع رواني- رس��انه اي، 
اقتصادي و عملي عليه ملت، بار ديگر دشمن شماره يك و غيرقابل 
اعتماد بودن طاغوت اعظم، امريكاي پليد را اثبات نمود كه در همين 
رابطه با تبعيت از مواضع حكيمانه مقتداي عظيم الشأن عزيزتر از 
جانمان، مخالفت قاطع خود با تكرار هر نوع مذاكره و در هر موضوع 

با رژيم عهدشكن و شيطان صفت امريكا را اعام مي داريم. 
3- با الهام از رهنمودهاي گهربار مقام معظم رهبري مد ظله العالي 
الزمه عزت و حفظ استقال كشور را اتكا به توانمندي هاي داخلي 

و شرط غلبه بر تنگناهاي معيش��تي كنوني تحميل شده از سوي 
شيطان بزرگ امريكا را جامه عمل پوشاندن به معناي واقعي كلمه 
به اقتصاد مقاومتي در همه ابعاد دانسته و اقدامات عملي مسئوالن 

ذي ربط در اين رابطه را قاطعانه خواستاريم. 
4- با همان روحيه، صابت و ايستادگي 40 ساله در برابر 40 سال 
توطئه و دسيس��ه طاغوت اعظم، امريكاي جهانخوار بر عليه نظام 
اسامي و به شكس��ت انجاميدن دشمن ش��ماره يك بشريت، بار 
ديگر با اس��تعانت از خداوند قادر متعال، لحظه شناسي و تمركز بر 

ترفند رذيانه اخير مصداق اتم استكبار امريكا و جنگ تحميلي از 
نوع خاص رواني- رسانه اي، اقتصادي و عملي از جمله تحريم هاي 
ظالمانه اخير را با شكس��ت مفتضحانه اي ديگر مواجه و ان شاء اهلل 

تعالي سرافرازانه از اين پيچ تاريخي عبور خواهيم كرد. 
5- استمرار حمايت از ملل تحت س��تم امريكاي سلطه جو و رژيم 
جعلي و كودك كش صهيونيس��تي را وظيفه ديني و انساني خود 
دانسته و پش��تيباني همه جانبه مس��ئوالن محترم نظام از جبهه 

مقاومت در برابر خوي استكباري نظام سلطه را خواهانيم. 
6- الزمه بالندگي بيش از پيش نظام اس��امي با دس��تاوردهاي 
بي بديل 40 سال گذشته را عدم دلبستگي به قدرت هاي پوشالي و 
عهدشكن و استفاده حداكثري از توانمندي هاي بالقوه نسل جوان، 
پويا، خاق و انقابي دانسته و اهتمام مسئوالن در تحقق اين مهم 

را مصرانه خواهانيم. 
7- شكستن هيمنه پوش��الي طاغوت اعظم امريكاي جهانخوار 
در وق��وع انق��اب دوم و تس��خير عزت آفرين النه جاسوس��ي 
شيطان بزرگ را ارج نهاده و بار ديگر بر ضرورت عمل به وظيفه 
دس��ت اندركاران تعليم و تربيت اعم از وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري و آموزش و پرورش در اختصاص بخشي از محتواي كتب 
درسي به اسناد درس آموز النه جاسوسي امريكاي پليد را مطالبه 

جدي خود اعام مي داريم. 
8- غلبه بر دشمن ددمنش و به شكست انجاميدن جنگ تركيبي 
تحميلي امريكاي سلطه جو مستلزم حفظ روحيه استكبارستيزي 
تمامي مسئوالن تحت زعامت مقتداي عظيم الشأن امت اسامي 
مي باش��د كه ضمن فراخوان تمامي مديران نظام اسامي براي 
عمل به اين وظيف��ه ديني و انقابي، آمادگي ت��ا پاي جان خود 
براي اطاعت محض از فرامين و رهنمودهاي گهربار و حكيمانه 
امام المسلمين، مقام معظم رهبري، حضرت آيت اهلل العظمي امام 

خامنه اي مدظله العالي را اعام مي داريم.

در قطعنامه پاياني راهپيمايي سراسري يوم اهلل 13 آبان تأكيد شد

مخالفت قاطع با تكرار هر نوع مذاكره با امريكا

بیانیه

رضا دهشيری |  جوان

  حضور چهره هاي اصالح طلب و اصولگرا 
روز گذشته جلسه مجلس شوراي اسامي زودتر به پايان رسانده شد تا نمايندگان 
مجلس امكان شركت در راهپيمايي 13 آبان را داشته باشند. سيدحسين نقوي 
حسيني نماينده ورامين، محمدمهدي زاهدي نماينده كرمان، دهقان نماينده 
طرقبه، كريمي قدوس��ي نماينده مشهد، حس��ينعلي حاجي دليگاني نماينده 
شاهين شهر و تعدادي ديگر از نمايندگان از حاضران در اين راهپيمايي بودند. 
همچنين در اقدامي قابل توجه، محمدرضا عارف رئيس فراكسيون اميد به همراه 
محمد صادقي، احمد مازني، محمدعلي وكيلي، حسين محجوب و چند تن ديگر 
از اعضاي اين فراكسيون از نمايندگان حاضر در اين تجمع استكبارستيزانه بودند. 
در اين مراسم همچنين حسين شريعتمداري، محمدعلي افشاني )شهردار تهران( 

و حجت االسام قمي، رئيس سازمان تبليغات اسامي حضور داشتند.
 دالر زير پاي تهراني ها

مردم تهران در راهپيمايي 13 آبان بنر بزرگ منقش به عكس هاي دالر امريكا را زير 
پاي خود لگدكوب كردند. جمعيت انبوه شركت كننده در اين مراسم با لگدكوب 
كردن دالر، 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 و پيگيري 
اقتصاد مقاومتي اع��ام كردند. پيش از اين رهبر انقاب خواس��تار حذف دالر از 

مبادالت تجاري شده بودند و برخي كشورها هم از اين اقدام استقبال كردند. 
  آتش زدن پرچم امريكا، اسرائيل و عروسك ترامپ

مردم تهران با حضور در راهپيمايي گس��ترده 13 آبان با آتش كشيدن پرچم 
امريكا، انگليس و عروس��ك نمادين ترامپ نفرت و انزجار خود را نس��بت به 
مقامات امريكايي نشان دادند. ش��ركت كنندگان در مراس��م ديروز با حمل 
پاكاردهايي با مضمون جمله اي از رهبر معظم انقاب اسامي مبني بر وقيح تر 
و بي ادب تر ش��دن امريكايي ها از وقاحت ساكنان كاخ س��فيد و كنگره امريكا 

اعام انزجار كردند. 

 يادآوري تأكيدات رهبري در بدبيني به مذاكره با امريكا
شركت كنندگان در مراسم روز ملي مبارزه با استكبار جهاني پاكاردهايي حمل 
مي كردند كه در آن از قول امام خميني آمده بود: »امريكا دوست نمي خواهد، 
خدمتگزار مي خواهد.« همچنين بنرهاي ديگري در دست شركت كنندگان 
در مراسم يوم اهلل 13 آبان به چشم مي خورد كه اعام مكرر خوشبين نبودن به 

مذاكره با امريكا را از سوي مقام معظم رهبري يادآور شده بود. 
 واكس زدن كفش روي پرچم امريكا و رژيم صهيونيستي

در مراسم راهپيمايي ديروز كه با حضور چهره هاي مختلف سياسي و نمايندگان 
مجلس هم همراه بود، دانش��جويان با برپايي غرفه ه��اي مختلف فرهنگي به 
شركت كنندگان خدمات رساني كردند. واكس زدن كفش راهپيمايان روي 
پرچم امريكا و اسرائيل غاصب با هزينه » 3 مرگ بر امريكا«، به آتش كشيدن و 
عبور از روي پرچم اين كشورها، برگزاري كارگاه دشمن شناسي و غرفه كودكان 
از بخش هاي مختلفي بود كه در راهپيمايي ديروز شاهد بوديم. غرفه يادآوري 
س��ه واقعه ماندگار در 13 آبان در س��ال هاي مختلف هم يكي از قسمت هاي 

پرمخاطب راهپيمايي ديروز بود. 
 طومار عليه گره زدن نان و آب ملت به لوايح امريكايي

انبوه جمعيت مردم تهران كه ديروز 13 آبان در ويژه مراسم روز ملي مبارزه با 
استكبار جهاني حضور يافته بودند، طومار تهيه شده از سوي خانواده هاي شهدا 
را امضا كردند. امضا كنندگان در اين طومار ضمن ابراز نگراني از آينده انقاب و 
كشور نسبت به »گره زدن نان و آب ملت به لوايح امريكايي« هشدار دادند و با 
تأكيد بر اينكه وعده الهي محقق خواهد شد، خواستار برخورد قاطع با آن دسته 
از مسئوالن و نمايندگان مجلسي شدند كه به ملت ايران دهن كجي مي كنند. 

  راهپيمايان خارجي در تهران!
يكي از حاشيه هاي مراسم امسال در تهران حضور اتباع و دانشجويان خارجي 

در بين مردم تهران و سردادن شعار مرگ بر امريكا بود.

حاشيه های راهپيمايي 13 آبان
نمای  نزدیک


