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  ایران نفتی تحریم شکست به ترافاع   /سیاسی تحلیل آموزش
 توانمی "هایشسیاست" کردن عملی توانایی با آن نسبت در را کشور یک قدرت
 تمامی تقریبا که فهمید توانمی وضوحبه بیشتر، تأمل کمی با منظر، این از. سنجید

 يهمه. «است شده مواجه شکست با متحده، ایاالت اخیر چندسال هايسیاست
 این در خود اهداف در آمریکا که است این يدهندهنشان ما يمنطقه واقعیتهاي

... عراق در... سوریه در آمریکا. است خورده شکست منطقه این بیرون در و منطقه
 شکست پاکستان و افغانستان مسائل بر تسلّط در... فلسطین يقضیه در... لبنان در

 طورهمین هم منطقه این از خارج در است؛ منفور هاملّت آن بین در است، خورده
 شکست دچار که هستید شما است؛ خورده شکست اوکراین در آمریکا است؛

 .19/11/93!» شکست سرِ پشت شکست است متمادي هايسال شدید؛

 کنگره جهانی اربعین

ناپیداي الهی است که حدود دهد یکی از الطاف صفر در عراق رخ می20هفته منتهی به  2-3آنچه در    صبح نو:
کند. ابعاد این واقعه را با هیچ کدام از مناسک مذهبی در جهان میلیون نفر را در یک جغرافیاي مشخص درگیر خود می15

صورت میلیون نفر به15طور مستقیم و بالغ بر نفر بهمیلیون اي که در ایران حدود سه شود مقایسه کرد؛ واقعهنمی
گیرند. حاال پرسش این است که اگر چنین موقعیتی براي کشوري دیگر یا دین دیگري به غیرمستقیم در جریان آن قرار می

ها و زیابیبه خیر و برکت و سالمت پایان یافته، فرصت ار 97شد؟ اکنون که اربعینآمد، چگونه با آن مواجه میوجود می
هاي متولی متعددي وجود شوند، مجموعههزار ایرانی با آن مرتبط می70هاست؛ چه اینکه در مورد حج که فقط بررسی

نظیر تاریخی، کار را از همین امروز آغاز کرد؟ هاي این حماسه بیمندي از ظرفیتدارند؛ چرا نباید براي افزایش بهره
هاي ساختاري ضروري است؛ ست، چه در جهات محتوایی و چه در بخششناسی آنچه گذشته ابخش نخست آسیب

اي است که باید از آن تعلق دارد، دریاي بیکرانه)ع(بخش محتوایی از آن رو با اهمیت است که به حضرت امام حسین 
مقیاس تشیع آنکه نگران کاسته شدنش بود. بخش ساختاري نیز هم در ایران، هم در عراق و هم در بسیار بهره جست؛ بی

هاي دائمی و نه موسمی، عمیق و نه رسد نیازمند سازماندهیو بلکه جهان اسالم، حوزه عمومی بزرگی است که به نظر می
  .سطحی و راهبردي و نه تاکتیکی است. کنگره جهانی اربعین ما را در خود گرفته است، خودمان را دریابیم

  !نزنید راه آن به را خودتان
 الحاق الیحه ایران، اسالمی جمهوري اساسی قانون متن به استناد با و هوشمندانه اقدامی در نگهبان شوراي دیروز کیهان:

 به آن انتخاب با ترامپ که را آبان 13 تاریخی روز و کرد رد را CFTتروریسم مالی تامین با مقابله کنوانسیون به کشورمان
 آن داخلی هايدنباله و بیرونی متحدان و آمریکا عزاي به بود، ایران ملت از انتقام پی در »هاتحریم بازگشت روز« عنوان
 و اساسی قانون 77 اصل گذاشتن پا زیر با دولت که است سال دو به نزدیک - 1هست؛ هاییگفتنی بارهاین در. کرد تبدیل
 اجرا را FATF تعهداتی بند 41 از بند 37 از بیش و! است کرده متعهد FATF مقابل در را کشورمان مجلس، اطالع بدون

 با مبارزه الیحه !است کرده ارائه مجلس به الیحه قالب در - اجباراً - را دارد قانون تصویب به نیاز که بند 4 تنها و! کندمی
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 شد، رد اسالمی موازین و اساسی قانون با مغایرت علت به نگهبان شوراي سوي از دیروز که CFT تروریسم مالی تامین
 بود شده تصویب و رفته مجلس به 1381 سال در پولشویی با مقابله الیحه که است گفتنی .است الیحه چهار این از یکی
 را الیحه این است داده FATF مالی اقدام گروه به اساسی قانون رعایت بدون که تعهدي به توجه با کنونی دولت ولی

 که است ايدیکته اشاره مورد اصالحیه بنابراین،! بود فرستاده مجلس به تصویب براي و کرده اصالح آنان نظر مطابق
 مقابله فریبنده تابلوي زیر) CFT( الیحه این - 2! است داده مجلس به تصویب براي و نوشته FATF از نمایندگی به دولت

 هايگروه و تروریسم از غرب و ما تعریف که است آن مهم نکته ولی است شده تدوین تروریسم مالی تامین با
 اندکرده اعالم رسما و صراحت با FATF مالی اقدام گروه ریزانبرنامه و مدیران و است متضاد حتی و متفاوت تروریستی،

! بدهد قرار خود عمل مالك را FATF تعریف باید ایران و پذیرندنمی را »تروریسم« از ایران اسالمی جمهوري تعریف که
   گفت؛ باید خصوص این در که! ایمداده »تحفظ حق« تروریسم تعریف و مصداق درباره که کنندمی ادعا مجلس و دولت

 شرط اولین در و است کرده اعالم ایران براي را ايگانه 9 شروط خود بیانیه آخرین در FATF مالی اقدام گروه -الف
: است آمده بند این در. بپذیرد را آن مصادیق و تروریسم از FATF تعریف باید ایران اسالمی جمهوري که کندمی تاکید
 در« که را شده تحریم هايگروه معافیت جمله از و انگاشته جرم را هاتروریست مالی تامین مناسبی نحو به باید ایران

 و دولت ادعاي بنابراین،. نماید حذف ،»هستند استعمار و نژادپرستی خارجی، اشغالگري به دادن پایان براي تالش
 ملل سازمان امنیت شوراي هايقطعنامه در نه« که کنندمی و کرده ادعا -ب .است واقع خالف الیحه این موافق نمایندگان

 شامل هاقطعنامه این بلکه ندارد وجود ایرانی مسئوالن و سرداران از یک هیچ نام آمریکا داريخزانه لیست نه و متحد
 وزارت سایت در که چرا است محض دروغ نیز ادعا این. است! داعش و طالبان القاعده، هايگروه و افراد لیست
 از ملی امنیت شوراي هايقطعنامه در و دفاع وزارت و سپاه اطالعات، وزارت سیما، و صدا سازمان از آمریکا داريخزانه

 اموال FATF قرارداد براساس و شده برده نام تروریسم حامیان عنوان به سلیمانی قاسم و نقدي محمدرضا عباسی، فریدون
 مصادیق از منظور که؛ است شده تاکید نیز FATF گانه 9 شروط از دوم بند در! شود مصادره و توقیف باید افراد این

 کند بلوکه و شناسایی را آنها هايدارایی و اموال است خواسته ایران از و است ملل سازمان هايقطعنامه همان تروریست
 الدولهوکیل نقش که مجلس نمایندگان برخی از گفت؛ باید اکنون! ورزد خودداري آنان توسط مالی هايتراکنش انجام از و
 لوایح این موضوع از اساسا دهدمی نشان آنها اظهارات که چرا باشند داشته توجه نکات این به نیست انتظاري دارند را

 به نگاهینیم واقع، خالف هاينظراظهار از قبل که رودمی انتظار خارجه وزارت و دولت از ولی! ندارند چندانی اطالع
 این پذیرش با -ج !است؟ زیادي انتظار! کنند نظر اظهار سپس و بیندازند FATF و ملل سازمان رسمی هايسایت

 کرده قطع را... و دفاع وزارت اطالعات، وزارت قدس، نیروي اسالمی، انقالب پاسداران سپاه بودجه باید ایران کنوانسیون،
 نظارت تحت باید است آن دیگر ترجمان »خودتحریمی« که اقدام این و! کند مسدود را آنها بانکی هايحساب تمامی و

 تصویب براي که انددیده ما براي خوابی چه! کنند حاصل کامل اطمینان آن انجام از تا پذیرد صورت کنوانسیون بازرسان
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 حقوق اساسی قانون به که وین 1969 کنوانسیون 19 ماده اساس بر -د !شکنند؟می دست و سر بارذلت الیحه این
 است پذیرش قابل هنگامی فقط المللیبین معاهده یک در»  Reservation -شرط یا تحفظ حق« دارد شهرت معاهدات

 مراکز و مالی منابع قطع تروریسم، مالی تامین با مقابله کنوانسیون موضوع. نباشد ناسازگار معاهده هدف و موضوع با که
 مصداق و تروریسم درباره کنوانسیون تعریف که است آن ما شرط وقتی بنابراین. است تروریستی هايگروه پشتیبان

 آیا. نیست پذیرش قابل و داشته مغایرت کنوانسیون موضوع با آنان زعمبه شرط، این پذیریم،نمی را تروریستی هايگروه
  .!است؟ خبربی وین کنوانسیون در ماده این از کشورمان خارجه امور وزارت مخصوصا و! حقوقدان دولت

  آمریکا در مسیر سقوط آزاد
 عمومی افکار اعظم بخش آمریکا جمهوريریاست انتخابات نهایی دور از پیش که سوالی تریناصلی شاید وطن امروز:

 یا است بهتر خواهجمهوري ترامپ دونالد انتخاب ایران، براي که بود سوال این بود، کرده خود درگیر را ایران داخلی
 ایاالت اصلی راهبردهاي که است این آمریکا سیاسی نظام درباره انکارناپذیر واقعیت چه اگر دموکرات؟ کلینتون هیالري
 که ایران برخالف یعنی شود، بنیادین تغییر دستخوش جمهوررئیس یک انتخاب با که است آن از ترمستحکم بسیار متحده

 اوباما، نه کلینتون، نه متحدهایاالت در یابد،می تغییر کشور کلی هايسیاست از بسیاري جمهور،رئیس یک انتخاب واسطهبه
 بلکه دهد، تغییر را ایران برابر در آمریکا آمیزخصومت راهبرد نیست و نبوده قادر دیگري جمهوررئیس هیچ نه و ترامپ نه

 کلینتون، به نسبت ترامپ شدن برگزیده وجود این با اما. است ایران علیه خصومت شکل و شدت سر بر تنها آنها اختالف
 در ایران قبال در آمریکا کنش نحوه بر آن تاثیر و کلینتون و ترامپ کلیدي تفاوت.داشت تاثیرگذار تفاوت یک ایران براي
 همین شاید و گذاشتمی نمایش به را آمریکا از »ايشده عریان چهره« کلینتون با مقایسه در ترامپ که است بوده این

 شدمی بینیپیش. است بوده کشورها از بسیاري براي بلکه ایران براي تنهانه کلینتون بر ترامپ مزیت تنها موضوع
 پیروزي مقابل، در. بینجامد جهان سطح در آمریکا از اعتبارزدایی به دیگري زمان هر از بیش او تروحشیانه ورزيسیاست
 از بعد سال 37 طول در اینکه کما شود؛) روسیه و(ایران علیه فشارها نرم افزایش موجب توانستمی تردید بدون کلینتون
 هايواقعیت حال هر به. است خورده رقم هادموکرات دوره در ایران علیه هاتحریم شدیدترین همواره نیز انقالب پیروزي
 مطابق یابد،می اهمیت راستا این در آنچه. دارد نرم و سختنیمه سخت، ابعاد همه در آمریکا قدرت افول از نشان جهانی

 افول روند و هاشکست کردن علنی براي تالش ثانیا و مقاومت روحیه حفظ اوال فرمودند، انقالب معظم رهبر آنچه
 را اسالمی جمهوري پیروزي و پیروزي را خود شکست ايرسانه جنگ یک در دارد سعی که است جهانی استکبار
  .دهد جلوه شکست

.  
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  آمریکا فرداي انتخابات از ها گمانه
 سال اي دوره میان انتخابات از که رفت خواهند راي هاي صندوق پاي به فردا حالی در آمریکایی دهندگان راي خراسان:

 یاد اخیر هاي دهه طی متحده ایاالت جمهوري ریاست دوره میانه در ها گیري راي ترین حساس از یکی عنوان به 2018
 می شمار به گذشته سال دو در ترامپ دونالد نامتعارف هاي سیاست درباره پرسی همه نوعی  به که انتخاباتی.شود می
 جمهوري خود رسد می نظر به. باشد 2020 سال جمهوري ریاست انتخابات براي محکی تواند می حال عین در که رود

 نشانه اخیر روزهاي در بنابراین اند برده پی ها سیاست این بودن بر هزینه به حدودي تا نیز ترامپ شخص و خواهان
 درخواست  عربستان، ولیعهد سلمان بن هاي سیاست از گیري فاصله جمله از مختلف اشکال به را رویکرد تغییر از هایی
 مصرفی بنزین بر نفت قیمت تاثیر به توجه با ایران نفت فروش رساندن صفر به سیاست از نشینی عقب و یمن جنگ پایان
 به گرفته صورت انتخابات شرایط اقتضاي به موارد این همه رسد می نظر به که اند داده بروز خود از... و آمریکا داخل

 الزامی مدت کوتاه در حداقل شوند، برنده کنگره اي دوره میان انتخابات در حاکم، خواهان جمهوري اگر که مفهوم  این
  2020 سال جمهوري ریاست انتخابات به شدن نزدیک با دارد امکان هرچند داشت نخواهند اخیر تغییرات استمرار براي

 دهند نشان خود از را رویکرد تغییر از هایی نشانه دوباره نمایندگان اعضاي بقیه سوم دو انتخاب براي کنگره انتخابات یا
 تغییرات هم که داشت خواهد وجود احتمال این شود برنده دموکرات حزب کنگره اي دوره میان انتخابات در اگر اما

 این بر. گیرد سرعت کنگره در خواهان جمهوري قدرت کاهش هم و یابد ادامه آمریکا اخیر رویکرد در شده مشاهده
 هاي سیاست تغییر یا استمرار در مهم بسیار متغیري عنوان به آمریکا کنگره اي دوره میان انتخابات از توان می اساس

 شکست: «نویسد می اینترست نشنال. بود خواهد خارجی و داخلی پیامدهاي و آثار داراي که کرد یاد ترامپ نامتعارف
 خواهد ترامپ دولت خارجی سیاست بر زیادي تاثیر کنگره اي دوره میان انتخابات در خواهان جمهوري شده بینی پیش

 تمرکز و کشور این جمهور رئیس موضع در مهمی تغییر براي را خود آینده ماه چند ظرف باید آمریکا متحدان و داشت
  .»کنند آماده داخلی موضوعات بر وي

 


