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گفت و گوي »جوان آنالین« با پیشکسوت سینما درباره 1۳ آبان و دور جدید تحریم ها

پروانه معصومي: تحريم بهانه و انقالب نشانه است
انگار تحریم هاي ای�ران، از کارتر تا ترامپ 

 بهنام صدقي
تمامي ندارد! تحریم یکجانبه، چند جانبه،   جوان آنالين

هسته اي، موشکي، دارویي، غذایي و برخي 
تحریم هاي دیگر که قرار است در روز 1۳ آبان س�ال جاري توسط دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا دوباره علیه ایران احیا شوند. این موضوع را 
بهانه اي کردیم و به سراغ پروانه معصومي، بازیگر سینما و تلویزیون رفتیم 
و دیدگاه او را ب�ه عنوان هنرمندي مردمي و پیشکس�وت جویا ش�دیم. 

  ملت ایران را نمي توان فلج کرد
پروانه معصوم��ي، بازيگر س��ينما و تلويزيون در گفت و گ��و با »جوان 
آنالين« در خص��وص روز ۱۳ آبان و احيای تحريم ه��اي ضد ايراني از 
س��وی دولت امريكا مي گويد: »بار ها گفته ايم و ب��از هم مي گوييم كه 
امريكا هيچ غلطي نمي توان��د بكند. ما اين مه��م را از امام انقالبي مان 

آموخته ايم و س��خت معتقديم ملت ايران را با تحريم و جنگ، ترور و... 
نمي توان فلج كرد.«

  امریکا هیچ غلطي نمي تواند بکند
اين هنرمند مي گويد: »من از آنجايي كه در روس��تاي كوچكي در شمال 
كشور زندگي مي كنم، به واسطه گسترش وسايل ارتباط جمعي، همچون 
ش��بكه هاي اجتماعي، اينترنت و كانال هاي خب��ري تلگرامي و بي مفهوم 
شدن بحث دوري و فاصله و ناآگاهي و بي خبري، مي بينم كه برخي از مردم 
دچار هراس و واهمه شده اند و مدام از يكديگر مي پرسند روز ۱۳ آبان چه 
اتفاقي قرار است رخ دهد؟ آيا قرار است بدبخت شويم؟! آيا امريكا مي تواند 
ما و كشورمان را دچار مش��كالت عديده كرده و اقتصاد و دار و ندار ما را با 
شكست رو به رو كند؟ در پاسخ به اين سؤاالت بايد گفت: نخير. امريكا هيچ 

غلطي نمي تواند بكند.«

  تحریم ها تأثیري بر اراده ملت ایران نخواهد داشت
پروانه معصومي، بازيگر پيشكس��وت س��ينما، تئاتر و تلويزيون معتقد است: 
»نه تنها اتفاق خاصي نمي افتد بلكه تحريم ها هيچ تأثيري بر اراده ملت ايران 
به خصوص جوانان و آينده سازان كشور نخواهد داشت. چراكه جنگ هشت ساله 
و سختي همچون جنگ تحميلي را با موفقيت و پيروزي پشت سر گذاشته ايم و 

هيچ گونه و هيچ وقت مجال تخطئه به دشمنان اين مرز و بوم نداده ايم.«
  تحریم بهانه و انقالب نشانه است

بازيگر سريال »يوسف پيامبر« در خاتمه تأكيد كرد: »به نظر من امروز ديگر براي ما 
مسائل اين چنيني عادي شده است. مسائلي همچون اينكه ترامپ ديوانه مي خواهد 
تحريم هاي ايران را در روز ۱۳ آبان احيا و اجرا كند، خب بكند. ديگر چه؟ مگر ما 
همين االن هم تحريم نيستيم؟ من فكر مي كنم اينها همانطور كه رهبري معظم 

فرموده اند، بهانه و اصل نظام و انقالب اسالمي نشانه هستند.«

نماینده ارامنه جنوب در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد

 راهپيمايي ۱۳ آبان همچون پياده روي اربعين مهم است
ژرژیك آبرامیان، نماینده 

محمد صادق عبداللهي
ارمني ه�اي اصفه�ان و   جوان آنالين

جنوب در مجلس شوراي 
اس�المي، طي گفت وگویي با »جوان آنالی�ن« مقابله با 
استکبار و نظام سلطه را فراي چارچوب هاي دیني خواند 
و آن را وجه اشتراك همه آزادگان دنیا دانست. او تأکید 
کرد 1۳ آبان امسال همچون پیاده روي اربعین حسیني از 
این جهت که به امریکا نشان خواهد داد مردم ایران پاي 
آرمان هایش�ان ایس�تاده اند و با زور و فش�ار تس�لیم 

نمي شوند، مهم است. 
 مبارزه با سلطه ریشه در فرهنگ ایرانیان دارد

وی با بيان سابقه نظام سلطه و مبارزه تاريخي مردم ايران 
با آن گفت: »نظام س��لطه اي كه امريكا بيش از ۱۰۰ سال 
است آن را در جهان رشد و بسط مي دهد، يكي از مسائلي 
اس��ت كه مردم ايران حاضر به پذيرش آن نيستند. عدم 
پذيرش نظام سلطه در تفكر سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
ما ريشه دارد و اين هميشه در مبارزات ايراني ها نمود داشته 
است، حاال ممكن است اين مبارزات در مواردي مثل مبارزه 
نهضت ملي با رهبري دكتر مصدق، شكست خورده باشد، 
اما انقالب اسالمي كه در سال ۱۳۵۷ شكل گرفت، توانست 

اين نظام سلطه را كنار بزند. «
وي درباره تسخير النه جاسوس��ي و اخراج امريكا از ايران 
گفت: »بعد از انقالب در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، دانشجويان پيرو 
خط امام با تسخير سفارت امريكا كه در واقع پوششي براي 
كار هاي سلطه جويانه امريكا در ايران و منطقه بود، امريكا 
را به صورت كامل از ايران بيرون كردند كه اين يك شكست 

مفتضحانه  براي امريكا به حساب آمد.«
 دور جدید تحریم ها در ادامه همان سیاست هاي 

همیشگي است
آبراميان ضمن اشاره به فش��ارهاي مختلف نظام سلطه در 
4۰ سال گذش��ته براي تس��ليم  كردن مردم ايران، گفت: 
»امريكا كشور هايي مثل ايران را فقط زماني مي پذيرد كه 
نظام روي كار، منافع آنها را تأمين كند. آنها زماني در ايران 
همه كاره بودند، اما به يكباره همه منافع خود را از دس��ت 
دادند، از همين رو 4۰ سال است كه تالش مي كنند موقعيت 
خود را بازسازي كنند و در اين راستا هر سياست منفي كه 

مي دانستند به كار برده اند؛ اخيراً هم با روي كار آمدن ترامپ 
بخش نمايش��ي اين مواجهه جلوه ويژه اي يافته و فاشيسم 

نهفته در تفكر امريكايي بيش از پيش نمايان شده است. «
اين نماينده مجلس درب��اره دور جديد تحريم هاي امريكا 
در ۱۳ آب��ان گفت: »تحريم هاي جديدي كه با ش��يطنت 
رس��انه اي مي خواهند در ۱۳ آبان اعم��ال كنند، در ادامه 
همان فشار ها و سناريو هايي است كه در 4۰ سال گذشته 
عليه مردم عزيزم��ان به كار برده اند. اما مل��ت ايران ثابت 
كرده اند هيچ وقت زير ب��ار ظلم نمي روند و حتي حاضرند 
براي مقابله با ظلم هزينه هم پرداخت كنند، كما اينكه در 
4۰ سال گذشته نيز هزينه داده اند، اما در همه  اين سال ها 
اين ايران بوده كه وضعيتش مطلوب تر و نفوذش بيش��تر 
شده است. هر چه هم نفوذ ايران در منطقه و جهان بيشتر 

شود فشار كشور هاي سلطه نيز بيشتر خواهد شد.«
 1۳ آبان همچون پیاده روي حسیني مهم است

وي در شرايط كنوني راهپيمايي ۱۳ آبان را مهم دانست و 
گفت: »در اين شرايط پياده روي اربعين حسيني و در هفته 
آينده راهپيمايي ۱۳ آبان نقش بسيار مهمي دارد و ملت 
ايران با آمدن در اين مراسمات اعالم مي كنند همچنان با 
آرمان هاي معمار كبير انقالب اسالمي يكسو هستند و از 

هيچ مبارزه اي رويگردان نيستند. «
 مبارزه با سلطه وجه مشترك همه آزادیخواهان 

دنیاست
نماينده ارامنه جنوب كش��ور با تأكيد بر ل��زوم حضور در 
راهپيمايي ۱۳ آبان گفت: »اين راهپيمايي بيعتي مجدد 
با انقالب اسالمي است. درست است كه در انقالب ۱۳۵۷ 
نيروي محركه، تفكر شيعي بود، اما راه و هدف اين انقالب 
راهي نيست كه فقط مختص مس��لمانان و شيعيان باشد 
بلكه اين راه و هدف، راهي اس��ت كه فراي چارچوب  هاي 

ديني مي باشد و هر انسان آزاده اي موافق آن است.«
وي تأكيد كرد: »مقابله ما با نظام سلطه مقابله دو فرهنگ 
و فكر اس��ت؛ فرهنگ و فكري كه س��لطه را نمي پذيرد و 
فرهنگي كه به دنبال س��لطه اس��ت. مقابله با سلطه وجه 
اشتراك همه آزادگان است و ش��يعه، سني، مسيحي و... 
نمي شناس��د و همه  اديان توحيدي و اقليت هاي ايران در 

اين هدف مشترك هستند.«
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اسرائیلیات دانمارک
 در حمایت  از

  تروریست هاي اهواز
  زمانبندی ادعاي دانمارك عليه ايران  نشان می دهد كه در 
واقع تالش مشترك اسرائيل و امريكا برای نجات آل سعود از 
بحران مثله كردن خبرنگار منتقد در كنسولگری عربستان در 
تركيه است، رسانه های صهيونيستی خود ماهيت اسرائيلی اين 

سناريو را برمال كردند | صفحه 15

سوءاستفاده از كارت ملی ۱۰۲۸ نفر 
در جريان اخالل ۱۵۱ميليون دالری 
 در نظام ارزی كشور

 محور كيفرخواستی بود كه بر 
مبنای آن پنج نفر از متهمان ارزی 
محاكمه شدند

متهمان: از بانک مرکزي
 دستور داشتيم!

فروشندگان 
اتوبوسي
 ارز دولتي
درپایانه دادگاه

 همواره ۱۳ آبان روز مقصر بودن و جاني بودن امريكا در تاريخ بوده است و امسال 
هم ۱۳ آبان به معناي يك ظلم جديد از طرف امريكايی هاست، ولي ملت ايران در 

همه مواقع ايستادگي كرده و در اين ۱۳ آبان نيز ايستادگي خواهد كرد

 به طرف هاي تجاري ايران مي گوييم كه اين فشار امريكا، موقت است و روابط 
ما با شما، يك روابط دائمي است. امريكايي ها چند روزي فريادي مي كشند و 

داد و فريادي مي كنند و خواهند رفت

صادراتروزانه2میلیونبشكهنفت
بلومبرگ و رويترز كه منبع انتشار اخبار منفی عليه صادرات نفت ايران بودند 
رسماً از شكست طرح  امريكا برای صفركردن صادرات نفت ايران خبردادند

روحاني:امریكامقابلملتایران
بهاجبارعقبنشست
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جو بايدن: از دولت ترامپ خسته و متنفرم  با هدف یادآوري اقدامات خشونت بار علیه مسلمانان انجام گرفت
نامگذاري ميداني در شهر برمن آلمان به نام »مروه  الشربيني« 

مسکو: ترکيه اولويت نخست ما برای فروش اس 400 است

جو بایدن، مع�اون رئیس جمهور س�ابق امریکا با 
محکوم کردن لفاظي هاي ترامپ علیه رس�انه ها و   جهان

رقباي سیاس�ي اش گفت ک�ه از دولت دونالد ترامپ خس�ته و متنفر اس�ت. 
به گزارش روزنامه ديلي ميل، جو بايدن، معاون باراك اوباما، رئيس جمهور س��ابق 
امريكا در عين حال تشديد موج خشونت هاي ناش��ي از نفرت در روزهاي اخير در 
امريكا را نيز محكوم كرد. اين سياس��تمدار دموكرات امريكايي در سخنراني شهر 
مديسون در ايالت ويسكانسين امريكا  شديداً از ترامپ به خاطر لفاظي هايش انتقاد 

و فضاي سياسي دوران ترامپ را محكوم كرد.
 بايدن اظهار داشت: من از اين دولت خسته و متنفرم. من از هر آنچه اتفاق مي افتد، 
خسته و متنفرم. من اصاًل از همين خسته و متنفر بودن خسته و متنفرم و اميدوارم 
شما هم همين طور باش��يد. بايدن در ادامه س��فر تبليغاتي اش در آستانه برگزاري 
انتخابات ميان دوره اي كنگره امريكا به ايالت آيووا نيز رفت و در اظهارات مشابهي در 
آنجا گفت: اين رهبران كشور ما هستند كه بايد لحن خود را تنظيم كرده و تشنج ها 
را كاهش دهند و بخشي از منزلت مربوط به گفت وگوي ملي در كشور ما را بازيابي 
كنند. بايدن در ادامه صحبت هايش ترامپ را به در پيش گرفتن بي تحملي در مقام 
رئيس جمهور امريكا متهم كرد. او با اشاره به كشته شدن ۱۱ تن در حمله يك فرد 
راس��ت افراطي به كنيس��ه يهوديان در پيترزبورگ گفت: رهبري اخالقي اهميت 
ويژه اي دارد. وي همچنين به موارد ديگري از خش��ونت هاي اخير از جمله كشته 
شدن دو سياه پوست در فروشگاهي در كنتاكي و موج ارسال بمب هاي لوله اي براي 
تعدادي از منتقدان ترامپ از جمله خود وي اش��اره كرد. او گفت: واقعا چه اتفاقي 

دارد براي ما مي افتد. 

میداني در شهر برمن آلمان به نام مروه    فرهنگي
الشربیني، زن محجبه مصري که در سال 
2009 به دست راس�تگرایان افراطي در دادگاهي در شهر درسدن 

کشته شد، نامگذاري شد. 
به گزارش مهر، اين محل يادبود در منطقه اش��تاين تور برمن قرار دارد و 
قرار است يادآور اقدامات خشونت آميز عليه مسلمانان باشد. »دنيل دي 
اوالنو«، سخنگوي شوراي مشورتي حومه شرقي شهر برمن در اين باره 
گفت: »اشتاين تور انتخاب مناسبي براي زنده  نگه داشتن ياد و خاطره مروه 
الشربيني اس��ت«.  او به همراه »اليانا رنر« از بنيان گذاران پروژه »كوفته 
كوشر« )پروژه اي كه براي حمايت از قربانيان افراط گرايي در شهر برمن 
راه اندازي شده است(، در مراسم نصب تابلوي اين ميدان حضور داشت. 

ميدان مروه الشربيني در تقاطع خيابان هاي هومبولت، رومر و فهرفلد قرار 
دارد و پيش از اين نامي نداشته اس��ت.  در واقع اين نامگذاري، بخشي از 
پروژه يادشده است كه به ياد قربانيان افراط گرايي راه اندازي شده است. 
»اليانا رنر« بنيان گذار اين پروژه، از سال ۲۰۱۲، چهره ۱۲ نفر از قربانيان 
افراط گرايي در آلمان را به همراه بيوگرافي آنان، روي پست هاي برق در 
برمن، كشيده است. اين گرافيتي ها براي حمايت از يهوديان و مسلماناني 
است كه قرباني خشونت افراط گرايان ش��ده اند.  »مروه الشربيني« زني 
مصري بود كه اول ژوئيه ۲۰۰۹ در دادگاهي در شهر درسدن با ۱6 ضربه 
چاقو كشته شد. انگيزه ضارِب او، نفرت از اسالم و مسلمانان بود. به همين 
دليل، پس از اين اتفاق، سازمان ها و انجمن هاي اسالمي، روز اول ژوئيه را 

به عنوان روز مقابله با نژادپرستي عليه مسلمانان نامگذاري كرده اند. 
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وقتی که اصالح طلبان خط امامي بودند
رقابت های دروني فعاالن سياسي 
در جريان ها و طيف های مختلف، 
گاهي اوقات به طرح برخي مواضع 
و بيان واقعيت هايی منجر مي شود 
كه صده��ا مقاله و يادداش��ت و 
تحليل و بررسي ميداني نمي تواند 
به درس��تی آن حقايق را روشن 
كند، كه البته آن را بايد به فال نيك 
گرفت، چرا كه به شفاف س��ازي 
فضاي سياسي منجر شده ونهايتاً امكان شناخت واقعيت ها را 

براي افكار عمومي روشن مي كند. | بقیه در صفحه2 

عباس حاجي نجاري

كارشناس سياسي

یوری بوریسف، معاون نخست وزیر روسیه 
روز چهار  ش��نبه اع��ام کرد:»پ��س از   جهان

ارس��ال های متعددی که بر اس��اس توافقات تس��لیحاتی به ترکیه 
داشتیم در حال حاضر آنکارا نخستین اولویت مسکو برای فروش سپر 
دفاع موشکی اس 400 است.« به گزارش اسپوتنیک، یوری بوریسف 
گفت که کشورهای بسیاری خواستار سپر دفاع موشکی اس400 ما 

هستند. اما بر اساس قرارداد روسیه – ترکیه آنکارا نخستین گزینه 
مسکو محسوب می ش��ود. در دسامبر س��ال 2017 میادی روسیه 
توافقی را ترکیه برای فروش سپرهای دفاع موشکی اس400 به آنکارا 
امضا کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی هیئت رئیسه صنایع 
دفاعی ترکیه، دو واحد از سامانه دفاع موشکی اس400 توسط ارتش 

ترکیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 


