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CFT شرط محمود صادقي براي دفاع مجدد از   
محم��ود صادقي نماين��ده مردم ته��ران و عضو 
فراكس��يون اميد مجلس شوراي اس��امي، در 
صفحه شخصي خود درباره اليحه الحاق جمهوري 
اسامي ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي 
تروريسم )CFT( نوشته اس��ت: به نظر مي رسد رفع ايرادهاي شوراي 
نگهبان به اليحه CFT در مجلس امكانپذير اس��ت اما بديهي اس��ت 
نمايندگان موافق درصورتي انگيزه دفاع دوباره از اليحه را خواهند داشت 
كه مطمئن شوند مبادالت بانكي بين المللي ايران به صورت عملي و مؤثر 

از طريق SPV يا هر سازوكار ديگري امكانپذير خواهد بود. 
........................................................................................................................

   منتظر حقوق بشر نباشيد، براي ظهور دعا كنيد 
سيدحسين نقوي حس��يني عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسامي با انتشار پس��تي در حساب توئيتري 
خود، با انتقاد از سكوت كشورهاي مدعي حقوق بشر و شوراي امنيت 
در قبال جنايات عربستان سعودي در يمن، اظهار داشت: منتظر حقوق 

بشر نباشيد، براي ظهور دعا كنيد. 
نقوي حسيني در توئيتر نوشت: در هرجاي دنيا اگر كودكي درحمله اي 
به قتل رسيده بود، شوراي امنيت قطعنامه حمله به آن كشور را صادر 
مي كرد اما در يمن بيش از ۶هزار كودك معصوم با بمب هاي امريكايي 
قتل عام شده اند ولي امريكا نه تنها عليه عربستان حرفي نمي زند بلكه 
ش��وراي امنيت نيز خاموش است. منتظر حقوق بش��ر نباشيد، براي 

ظهور دعا كنيد. 
........................................................................................................................
   دستور الريجاني براي انتشار ميزان مشاركت آرای نمايندگان

احمد اميرآبادي عضو هيئت رئيس��ه مجلس در صفحه شخصي خود 
در فضاي مجازي نوشت: با دستور الريجاني در پي نوشت نامه سازمان 
مردم نهاد  »ش��فافيت ايران « تعداد ۱۰۷ نفر از نمايندگان داوطلبانه 
اعام كردند كه حضور و غياب و مشاركت در آرای صحن علني توسط 
فناوري مجلس ماهانه جهت اطاع عموم مردم منتشر شود؛ اميدواريم 

از ماه آينده عملياتي گردد. 
........................................................................................................................

   واكنش نوبخت به دروغ جديد پمپئو
محمدباقر نوبخت در حساب توئيتر خود به اظهارات جديد پمپئو وزير 
خارجه امريكا واكنش نشان داد. وي در توئيتي نوشت: آقاي پمپئو بازهم 
دروغ مي گويد. آيا همانطور كه گفته يكي از نگراني هايش��ان از حمله 
موشكي يمني ها به فرودگاه رياض احتمال خطر براي مسافران ايراني 
است، آيا با تحريم فروش هواپيماي مس��افربري به ايران مي خواهند 

امنيت مسافران ايراني را افزايش دهند. 
........................................................................................................................

   انتخابات امريكا و مثل »سگ زرد برادر شغاله«
يك فعال رس��انه اي در خصوص انتخابات ميان دوره اي كنگره امريكا 
در توئيتر نوشت: عده اي از پيروزي دموكرات ها در مجلس نمايندگان 
به ش��وق آمده اند و عده اي از پيروزي جمهوريخواهان در مجلس سنا 

خوشحالند ولي از نظر ما همچنان سگ زرد برادر شغاله. 
........................................................................................................................

   2 برنامه اصلي ترامپ، نتانياهو و بن سلمان در منطقه
مهدي محمدي كارش��ناس مس��ائل راهبردي درباره برنامه هاي ترامپ، 
نتانياهو و بن سلمان در منطقه در توئيتر نوشت: ايجاد ناتوي عربي به رهبري 
اسرائيل و به سرانجام رساندن پروژه معامله قرن براي پايان دادن به مسئله 
فلسطين دو برنامه ترامپ، نتانياهو و بن سلمان در منطقه است. درباره يكي 

تا چند ماه و درباره دومي تا يك سال آينده برنامه ريزي شده است.
........................................................................................................................

   جلو زدن از امام و عقب ماندن از او خسارت بار است 
عزت اهلل ضرغامي عضو شوراي عالي فضاي مجازي كه 
اينستاگرام خود را به روز كرده، به مناسبت شهادت 
پيامبر گرامي اس��ام)ص( در اينستاي خود نوشته 
است: شهداي احد از مظلوم ترين شهداي تاريخ اسام 
هس��تند. از »عبداهلل بن جبير« فرمانده تيران��دازان گرفته تا تك تك 
افرادي كه به دس��تور پيامبر)ص( براي حفظ تنگه مجاهدت كردند و 
مظلومانه به شهادت رس��يدند. اكثريت تيراندازان كه بوي پيروزي به 
مشامش��ان رس��يده بود، فرمان پيامبر)ص( را فراموش كردند و براي 
جمع آوري غنايم سنگر را خالي كردند. اين حكايت هميشه تاريخ است. 
آن جايي كه منافع و تعلقات شخصي بر مصالح عمومي و انجام تكليف 
الهي تقدم مي يابد، جلو زدن از امام و عقب ماندن از او خسارت بار است؛ 

حقيقتي كه مصاديق آن در جامعه امروز ما فراوان ديده مي شود. 

معاون سياسي سازمان بسيج مستضعفين: 
 امريكا به دنبال كودتاي اقتصادي

عليه ايران است 
معاون سياسي سازمان بسيج مستضعفين 
گفت: آنچه واقعيت دارد و همه جهان به 
آن رس�يده، اين اس�ت كه دولت و رژيم 
امريكا به دنبال يك تروريسم و كودتاي 
اس�ت.  اي�ران  علي�ه  اقتص�ادي 
به گزارش مهر، قاس��م حبيب زاده معاون 
سياسي س��ازمان بسيج مس��تضعفين با 
اشاره به س��خنان چند روز پيش پمپئو وزير امور خارجه امريكا عليه 
ايران و سرلشكر قاسم س��ليماني فرمانده نيروي قدس سپاه و توجيه 
تحريم هاي ظالمانه عليه ايران اظهارداشت: آنچه واقعيت دارد و همه 
جهان به آن رس��يده، اين اس��ت كه دولت و رژيم امريكا به دنبال يك 
تروريسم و كودتاي اقتصادي عليه ايران است. وي ادامه داد: دشمني و 
توطئه هاي دشمنان انقاب اسامي مختص ديروز و امروز نيست، آنها از 
روز اول با انقاب مردم ايران به دشمني برخاستند و همزمان با پيروزي 

انقاب اسامي فشار اقتصادي و تحريم را آغاز كردند. 
حبيب زاده در بخش ديگري از س��خنان خود به طرح مجدد موضوع 
مذاكره امريكا با ايران توس��ط وزير خارجه اين كشور و بيان اينكه اين 
فشار هاي اقتصادي و تحريم ها براي كشاندن ايران پاي ميز مذاكره است 
اشاره كرد و گفت: امروز ديگر همه كشورها به اين واقعيت رسيده اند كه 
امريكايي ها قابل اعتماد نيستند و حتي اگر با آنها به توافق برسيم مانند 

توافق هسته اي به عهد و پيمان خود پايبند نخواهند بود. 
معاون سياسي س��ازمان بس��يج تصريح كرد: تجربه به ما نشان داده 
هركجا در مقابل امريكا و زياده خواهي هاي استكبار جهاني ايستادگي 
و مقاومت كرده ايم، پيروزي از آن ملت ايران بوده است اما هرگاه مقابل 
دشمنان ضعف نشان داده ايم آنها گستاخ تر شده اند و با زياده خواهي 

بيشتر به دنبال به زانو درآوردن ما بوده اند. 
وي با بيان اينكه امريكايي ها در عرصه هاي مختلف از انقاب اسامي 
شكست خورده اند و به همين دليل راهبرد جديدي كه اتخاذ كرده اند 
جنگ اقتصادي است، افزود: با اتحاد و همبستگي ای كه در ملت ايران 
وج��ود دارد از اين دوران و جن��گ تمام عيار اقتصادي س��ربلند عبور 
خواهيم كرد. وي هدف اتهام زني و هجمه هاي دشمنان انقاب اسامي 
به سرلشكر سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه و سپاه پاسداران انقاب 
اسامي را آس��يب رس��اندن به موئلفه هاي قدرت ملي ايران دانست و 
گفت: امريكايي ها از اتهام زني و هجمه به س��پاه و سپاهيان چيزي به 
دست نخواهند آورد و ملت ايران پشتيبان مؤلفه هاي قدرت ملي خود از 

جمله فرزندانش در سپاه پاسداران انقاب اسامي است.

مراسم هاي عزاداري 

كبري آسوپار
محرم و صفر امسال    گزارش

هم پس از 60 روز و با 
بازگش�ت تدريجي زوار پياده اباعب�داهلل)ع( به 
پايان رسيده است؛ شوري برخاسته از شعور ديني 
كه مردم ايران را از روزهايي مانده به اول محرم در 
برمي گيرد كه علم عزا برپا كنند تا هفته هاي مانده 
به اربعين كه در تدارك شركت در اجتماع عظيم 
پياده روي اربعين هستند و تا روزهاي آخر صفر كه 
عزاي پيامبر)ص( و دو امام معصوم را برپا مي كنند.

 از هم��ان روزهاي آغاز محرم س��روصداهايي بلند 
شد كه بوي خوبي از آن به مشام نمي رسيد. كساني 
كه با رأي همين مردم به مجلس و شوراي شهر راه 
يافته بودند، تاش كردند مواضعي داشته باشند كه 
هرچه بود در راستاي حركت چند ده ميليوني مردم 
براي امام حس��ين)ع( نبود. اين گزارش نگاهي به 
اين سنگ اندازي ها و تاثيرات آن در دوقطبي سازي 

جامعه و از بين بردن وحدت دارد. 
   عزاداري محرم؛ دولتي يا مردمي؟

از مواردي كه اصاح طلبان از آغاز محرم نس��بت 
به آن موضع گرفتند و س��ال گذش��ته ه��م بيان 
كردند، اعت��راض به اس��تفاده از بودجه بيت المال 
براي كمك به هيئت هاي مذهب��ي بود، مثًا زهرا 
صدراعظم نوري، عضو شوراي ش��هر تهران گفته 
كه »با وج��ود احترامي كه براي همه تش��كل ها و 
هيئت هاي مذهبي قائل هستم، با اين رويه اساساً 
مخالف بوده و اعتقاد دارم مردم تهران وقتي منابع 
درآمدي ش��هرداري را از طريق پرداخت عوارض 
تأمين مي كنند، مايل نيس��تند اين عوارض به اين 
نحو هزينه ش��ود. وقتي مردم پول��ي براي عوارض 
مي دهند نبايد صرف خرج خريد برنج و روغن براي 
هيئت هاي مذهبي ش��ود.« جالب آنكه در همين 
گفت وگو، زهرا نوري از اختصاص بودجه بيت المال 
به منظور خريد تبلت و ماشين براي اعضاي شوراي 
ش��هر دفاع مي كن��د. ناهيد خداكرم��ي هم در دو 
توئيت نوشت كه برگزاري نمايش��گاه عطر سيب 
از بودجه شهرداري غيرقانوني اس��ت و در حيطه 

وظايف شهرداري نيست و... 
از اين موارد زياد است و مجال بيان همه آن نيست. 
اوالً حكومتي نبودن عزاداري اهل بيت)ع( به معناي 
آن است كه دولت متصدي برگزاري مراسم نباشد و 
اداره آن را به مردم بسپارد. اين ربطي به كمك مالي 
ندارد. ثانياً دولت اس��امي در حكومت جمهوري 
اس��امي موظف به نشر فرهنگ اس��امي و ديني 
است و يقيناً يكي از راه هاي رسيدن به چنين هدفي 
كمك به هيئت هاي عزاداري است. اگر قرار است 
حكومت فقط مانع برگزاري مراسم نباشد و كمك 

نكند، ديگر چ��ه تفاوتي ميان حكومت اس��امي 
و حكومت پهلوي است؟! متأس��فانه گويا اعضاي 
شوراي ش��هر تهران در جريان وظايف شهرداري 
نيس��تند. در مقدم��ه قان��ون اساس��ي جمهوري 
اس��امي آمده است: »رس��الت قانون اساسي اين 
اس��ت كه زمينه هاي اعتقادي نهض��ت را عينيت 
بخشد و شرايطي را به وجود آورد كه در آن انسان با 
ارزش هاي واال و جهانشمول اسامي پرورش يابد« 
و بعد با توج��ه به اصول اول و دوم قانون اساس��ي، 
وظيفه حكومت براي تربيت اسامي آحاد جامعه 
مشخص مي شود. با توجه به چنين وظايفي است 
كه براي نهادهاي مختل��ف حكومت در جمهوري 
اس��امي بودجه فرهنگي در نظر گرفته مي شود و 
آن بودجه در مسير ترويج فرهنگ اسامي هزينه 
مي شود. معاونت فرهنگي شهرداري تهران نيز در 
همين چارچوب عم��ل مي كند و در واقع برگزاري 
برنامه هاي فرهنگي از وظايف اين معاونت است و به 

همين منظور بودجه در اختيار دارد. 
روزنامه جمهوري اسامي كه از قضا مديرمسئول 
آن يك روحاني است، پا را فراتر گذاشته و حتي به 

هزينه شدن از بيت المال براي سفر و ويزاي اربعين 
مردم اعتراض كرده است. در حالي كه مردم با پول 
خود راهي سفر شدند، ميلياردها دالر ارز دولتي در 
بهار امس��ال حيف و ميل سياست هاي غلط دولت 
شد و صدايي درنيامد، در نهايت هم عملكرد دولت 
در ساماندهي پياده روي اربعين آن همه مشكل به 
وجود آورد، ولي اعتراض كذايي است كه چرا مردم 

رفته اند زيارت كربا!
   تناق�ض در مواض�ع و عملك�رد؛ هيئت ها 

سياسي نيستند؟
چند روزي مان��ده به آغاز مح��رم، روزنامه اعتماد 
تيتر اول خود را به عبارت »دين ما سياس��ي است 
نه سياس��ت بازي« اختصاص داد ك��ه نقل قولي از 
مجيد انصاري، عضو اصاح طلب مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بود. او در اين مصاحبه گفته بود: »در 
جلسه نيمه ش��عبان يا غدير يا مجالس سوگواري 
محرم و صفر، مردم براي انجام وظيفه ديني يا ابراز 
عاقه خود به اهل بيت)ع( مي آيند، بنابراين انتظار 
ندارند اين مجالس به مسائل سياسي آلوده شود... 
كه يكي از نمود هاي عيني آن خلوت شدن مجالس 

و مراسم ها خواهد بود.« مجالس البته خلوت نيست 
اما مجال��س اصاح طلبان براي امام حس��ين)ع( 
خلوت است و برخاف هيئت هاي بزرگ پايتخت 
و ش��هرهاي ديگر كه جمعيت چند هزارنفري در 

هيئت حضور دارند، هيئت هايي كه اصاح طلبان 
برگزار مي كنند، طبق مشاهده خلوت است. انصاري 
هم گويا ماك را فقط هيئت هاي خودشان دانسته 
است. اين هم البته انتقادي است كه اگر هيئت ها 
نبايد سياسي شوند، چرا اصاح طلبان جدا هيئت 

مي گيرند و سخنرانان سياسي دعوت مي كنند!
او همچنين گفته كه »در آن مراسم براي خواندن دعا 
و مناجات آمده اند نه شنيدن تحليل سياسي. مردم 
اگر بخواهند تحليل سياسي بش��نوند، به ميتينگ 
سياسي مي روند نه دعاي عرفه و هيئات مذهبي.« 
اين در حالي اس��ت كه دو هفته بع��د همين مجيد 
انصاري در هيئت امام حسين)ع( نظرات سياسي اش 

را بيان كرد و از نظارت استصوابي گايه كرد و... 
مش��كل همين اس��ت كه اصاح طلبان با سياسي 
شدن هيئت ها مش��كل ندارند بلكه مي گويند چرا 
اين سياسي شدن در راستاي اهداف ما نيست. شعار 
معروف »ياحس��ين، ميرحس��ين« و غائله آشوبي 
كه عاشوراي 88 راه افتاد، نشان مي دهد اتفاقاً اگر 
بتوانند از هيئت هاي عزاداري براي اهداف سياسي 

خود بهره ببرند، دريغ نخواهند كرد. 
   دوقطبي سازي خطرناك اصالح طلبان

اين حجم ايس��تادگي مقابل اعتقادات مردم و مقابل 
مراسم هايي كه با حضور ميليوني مردم برگزار مي شود، 
در كنار چندين خبر از توهين خبرنگاران اصاح طلب 
به ائم��ه)ع( آيا ق��رار دادن خود مقاب��ل عايق مردم 
نيس��ت؟ دهها ميليون نفر از مردم به عزاداري محرم 
مي پردازند و تصاوير حضور گوياست كه از هر قشري 
و با هر نظر و عقيده سياسي همراه اين مراسم هستند، 
چرا اصاح طلبان اينجا به نظر مردم احترام نمي گذارند 
و همراه نمي شوند؟! دوقطبي سازي بزرگ همين جا 
رخ مي دهد. اصاح طلبان در حالي كه بايد كمك حال 
مردم عزادار باشند، سنگ مقابل پاي آنها مي اندازند و 
عده اندكي كاربر مجازي مخالف مراسم هاي اينچنيني 
را كل مردم ايران معرفي مي كنند و با تكرار حرف هاي 
آنان دس��ت به دوقطبي س��ازي خطرناك��ي مي زنند 
كه روي خط اعتقادات مردم اي��ران حركت مي كند. 
امام حسين)ع( محور وحدت مردم ايران شده است؛ 
از باحج��اب و بدحج��اب، از مذهب��ي و غيرمذهبي، 
از مس��يحي و مس��لمان حتي! چرا اصاح طلبان اين 
محور وح��دت را تبديل به اختاف و ش��بهه افكني و 

غيريت سازي مي كنند؟!
ايران و هر كش��وري براي قدرتمند مان��دن نياز به 
وحدت دارد، چرا بايد محورهاي وحدت ملي اينگونه 

مورد هجمه قرار بگيرند؟!
روس��ياهي  بر صورت ذغال براي زمستان است، اما 
اصاح طلبان نش��ان دادند در بهار حس��يني مردم 

ايران هم مي توانند روسياه شوند.

دوقطبي سازي اصالح طلبان از عنصر وحدت بخش مردم ايران؟!
 امام حسين)ع( محور وحدت مردم ايران شده است؛ از باحجاب و بدحجاب، از مذهبي و غيرمذهبي، از مسيحي و مسلمان حتي! 

چرا اصالح طلبان اين محور وحدت را تبديل به اختالف و شبهه افكني و غيريت سازي مي كنند؟!

اقدامات ترامپ كه زير سايه سياس�ت لبه پرتگاه و تئوري 
مرد ديوانه )Madman Theory( در عرصه بين الملل به 
ويژه در مقابله با جمهوري اسالمي ايران با هدف امتيازگيري 
و كسب منافع و سود دنبال مي شود، فضاي آنارشيستي را 
در جهان تقويت نموده و وجود بي نظم�ي ژئوپلتيك را در 
عرصه بين الملل تش�ديد كرده اس�ت. انتظ�ار امريكا اين 
بوده كه ب�ا فرا رس�يدن چه�ارم نوامبر كه مصادف ش�ده 
بود با 13 آبان )تس�خير النه جاسوس�ي امري�كا( ايران با 
اوج اعتراضات، اعتصابات و آش�وب ها مواجه خواهد ش�د 
و همزمان امري�كا تحريم هاي پرش�دت را در كنار به صفر 
رساندن صدور نفت ايران، به راحتي مي تواند اجرايي نمايد. 
چه اتفاقي افتاده است؟ آيا سياس��ت لبه پرتگاه ترامپ با هدف 
ايجاد ترس در سايه فاز سوم اقدامات امريكا با شروع تحريم هاي 
پرش��دت عليه ايران موفقيت آميز بوده اس��ت؟ آيا تئوري مرد 
ديوانه نيكسون كه طي سال هاي ۱9۷۶ - ۱9۷4 عليه شوروي 
سابق استفاده ش��ده بود و با رسوايي واترگيت موجب بركناري 
وي گرديد، چنين سرنوش��تي براي ترامپ رقم خواهد خورد؟ 
گزاره هاي تحليلي زير برآوردي است از اقدامات عملي و عمليات 

رواني امريكا عليه جمهوري اسامي ايران. 
1 - فاز اول اقدامات عمليات رواني پرشدت امريكا 

عليه ايران 
امريكا ب��ا خ��روج از برجام، عملي��ات رواني پرش��دتي را عليه 
جمهوري اس��امي ايران آغاز كرد كه اين اقدام، با هدف ايجاد 
نگراني و ترس در افكار عمومي جامعه ايراني و ايجاد التهاب در 
بازار و از سوي ديگر موج سواري بر اعتراضات اجتماعي و تبديل 
آن به اعتصابات و اغتشاش��ات طراحي گردي��د. به رغم تحقق 
بخشي از اهداف دشمن در اين سناريو از طريق موج سواري بر 
اعتراضات و التهابات بازار، اما پياده س��ازي كامل اين سناريوي 

امريكا با شكست مواجه گرديده است. 
2 -  فاز دوم اقدامات امريكا عليه ايران

از ميانه مرداد تا ۱3آبان در ي��ك بازه زماني ۱8۰روزه فاز دوم 
اقدامات امريكا عليه ايران كه با اجراي تحريم هاي كم شدت 
طراحي ش��ده بود، با پيوند خوردن به بخش��ي از اعتراضات و 
نابس��اماني وضعيت ارز و دالر در ايران، امريكا و متحدان آن 
يعني دو ضلع ديگر مثلث شوم )س��عودي و صهيونيستي( را 
اميدوار كرده بود از اينكه پرونده انقاب اس��امي ايران را در 
آستانه 4۰ سالگي آن مي توانند ببندند، بر اين اساس سناريوي 
تابس��تان داغ را طراحي نموده بودند كه با هوشياري مردم و 
مسئوالن ايران از توطئه دشمن و تقويت وحدت و همدلي بين 
ملت و مسئوالن، اجراي كامل اين سناريو و دسترسي دشمن 

به اهدافش را ناكام گذاشتند. 
3 -  چالش خاشقجي براي بازوي منطقه اي امريكا

جمال خاش��قجي كه در دوم اكتبر به كنسولگري عربستان در 

استانبول رفته بود، به طرز فجيعي از سوي يك تيم عربستاني 
به سرپرستي و هدايت س��عود القحطاني مشاور دفتر سلطنتي 
عربستان كه مستقيماً از بن س��لمان دستور گرفته بود، به قتل 
رس��يد. آل س��لمان با اين اقدام جنايتكارانه ضد بشري ضمن 
متزلزل ك��ردن پايه هاي حاكمي��ت خود در عرص��ه داخلي و 
خارجي، اهداف راهب��ردي مثلث امريكايي- صهيونيس��تي و 
سعودي را در عرصه منطقه دچار چالش نموده است. نتيجه اين 
وضعيت س��اختار تحريمي امريكا عليه ايران را نيز دستخوش 
تغييرات نموده اس��ت و تمركز امريكا را در آس��تانه اجراي فاز 
دوم تحريم هاي پرش��دت عليه ايران، به سمت مديريت و حل 
جنايتي كه دامن ترام��پ و رژيم صهيونيس��تي را هم گرفته، 

سوق داده است. 
 امريكا كه روي نقش سعودي ها در ناآرام سازي ايران همزمان با 
اجراي تحريم ها عليه ايران حساب ويژه باز كرده بود، متحد خود 
يعني حكومت آل سلمان را در آستانه تهديد و فروپاشي مي بيند 
كه اين وضعيت شرايط را براي امريكا در اجراي تحريم ها و فشار 
حداكثري عليه ايران، بس��يار دشوار نموده اس��ت. به ويژه در 
موضوع منطقه غرب آسيا كه از نظر امريكايي ها، تضعيف قدرت 
عربستان در اين شرايط كه جمهوري اسامي در عرصه ميداني و 

سياسي در منطقه دست بااليي دارد، به هم خوردن هرچه بيشتر 
توازن قدرت را به دنبال دارد كه اين وضعيت ايران را در مقابل 

تهديدات امريكا مقاوم تر خواهد كرد. 
4 -  انتخابات امريكا

انتخابات مجلس سنا و ميان دوره اي كنگره از روز سه شنبه ششم 
نوامبر براي رقابت يك سوم كرسي )35سناتور از ۱۰۰ سناتور( 
و435 كرسي كنگره آغاز گرديده است. آخرين برآوردها حاكي 
از آن اس��ت كه دموكرات ها در تصرف كرس��ي هاي كنگره، با 
2۱8 كرس��ي در مقابل جمهوريخواهان با ۱93 كرسي پيشي 
گرفته اند. باتوجه به تغيير تركيب مجل��س نمايندگان امريكا 
به نفع دموكرات ها در اين انتخاب��ات، گمانه زني ها حاكي از آن 
است كه اجراي سياست هاي يك جانبه گرايي ترامپ در عرصه 
جهاني با چالش مواجه خواهد شد و احتمال اينكه ترامپ مورد 
اس��تيضاح نمايندگان مجلس و حتي همانند نيكسون بركنار 

شود، دور از ذهن نيست. 
گرچه سياست هاي راهبردي دوحزب دموكرات و جمهوريخواه 
در مقابله ايران چندان تفاوتي ندارد، اما نگاه متفاوت دموكرات ها 
در حل مس��ائل و مش��كات جهاني و نوع مواجه��ه متفاوت با 
متحدان و رقبا نسبت به جمهوريخواهان، اقدامات امريكا عليه 

ايران را نيز به چالش خواهد كشيد. 
   روزشمار افول امريكا نزد افكار عمومي

فرمايشات روز شنبه گذش��ته مقام معظم رهبري در ديدار 
با دانش آموزان و اقشار ديگر به مناس��بت سالروز ۱3 آبان 
و اش��اره به اينكه قدرت امريكا رو به زوال اس��ت- امريكا به 
مراتب ضعيف تر از 4۰ س��ال قبل مي باشد- ايران در مسير 
استقال سياس��ي و اس��تقال اقتصادي مي باشد- جهان 
با سياس��ت هاي امري��كا مخالف��ت مي كن��د... بازتاب هاي 
گس��ترده اي در عرصه جهاني داش��ته و مس��ير فشارهاي 
حداكثري امري��كا در مقابل ايران را نيز به چالش كش��يده 
است و تصويري از وضعيت ايران كه در ذهن ترامپ و تيمش 
از فروپاشي ايران در 4۰ س��الگي انقاب به خيال خام شان 
نقش بسته بود، با فرمايش��ات رهبر انقاب، روزشمار افول 
و فروپاش��ي امريكا نزد افكار عمومي را به تصوير كشيده و 
عمليات آفندي رهبري، امريكا را در پياده س��ازي اقدامات 

تحريمي عليه ايران دچار سردرگمي كرده است.
   جمع بندي

گزاره هاي فوق حاكي از ش��رايط س��خت پيش روي ترامپ در 
اجراي سياست هاي خود در عرصه داخلي، منطقه )غرب آسيا( 
و جهاني مي باشد. به ويژه اين وضعيت، عرصه را بر امريكا براي 
اجراي اقدامات ضد ايراني از جمله اجراي تحريم هاي پر شدت 
عليه ايران بسيار دشوار نموده است. در چنين شرايطي امريكا 
چاره اي جز عدول از فشار حداكثري به فشار حداقلي عليه ايران 
ندارد كه بخشي از عقب نشيني امريكا با معاف كردن ۱۰ كشور از 
خريد نفت ايران در اين راستا ارزيابي مي شود، بنابراين مسئوالن 
جمهوري اسامي ايران با اتخاذ تصميمات راهبردي هوشمندانه 
و اقدامات عملي تاثيرگذار در سايه رهبري حكيمانه رهبر معظم 
انقاب، از اين وضعيت به راحتي مي توانند عبور نمايند كه تحقق 

اين وضعيت الزاماتي دارد از جمله:
۱ - تقويت كارآمدي نظام و تقويت مديريت انقابي و جهادي در 

بدنه كارگزاري نظام.
2 - تهيه بس��ته هاي اقتصادي تاثيرگذار براي حل مشكات و 

مطالبات جامعه. 
3 - تقويت اراده نظام)قواي مجريه، قضائيه، مقننه و ساير نهادها 

و سازمان ها( در برخورد با ويژه خواران و مفسدان اقتصادي. 
4 - حفظ و تقويت وحدت، همبس��تگي و همكاري در سطوح 
مختلف جامعه به ويژه س��طوح تصميم گيري و تصميم سازي 

كشور.
5 - هوشياري نس��بت به نقش��ه و اقدامات تهديدي دشمن به 
ويژه در حوزه نرم و پرهيز از هرگونه اقدامي كه در نقشه دشمن 

طراحي شده است.
۶ - تقويت تعام��ل و رابطه در حوزه خارجي به ويژه در س��طح 

همسايگان از طريق ديپلماسي فعال رسمي و عمومي.

به زانو درآوردن ايران با اجراي تحريم ها خيال پردازي است

ترامپ در لبه پرتگاه »تئوري مرد ديوانه«

تحليل  -  حجت اهلل   حيدري

ك�ه  اس�ت  اي�ن  مش�كل 
اصالح طلبان با سياسي شدن 
هيئت ها مش�كل ندارند بلكه 
مي گويند چرا اين سياسي شدن 
در راس�تاي اهداف ما نيست. 
ش�عار مع�روف »ياحس�ين، 
ميرحس�ين« و غائله آش�وبي 
ك�ه عاش�وراي 88 راه افتاد، 
نشان مي دهد اتفاقاً اگر بتوانند 
از هيئت ه�اي ع�زاداري براي 
اه�داف سياس�ي خ�ود بهره 
ببرن�د، دري�غ نخواهن�د كرد


