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صفحه 7
پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
۹ شوال ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۰7

 در رأس وزارت خارجه آمریکا کسی قرار دارد 
که اساساً دیپلمات نیست بلکه دالل اقتصادی 
و یا مدیر امنیتی اســت. در حوزه دفاعی، نکته 
جالب توجه آن است که وزارت دفاع آمریکا از 
11 دی ماه 97 تاکنون )حدود 5 ماه( وزیر ندارد 
و با سرپرســت اداره می شود و در رأس شورای 
امنیتی  سیاست گذاری  نهاد  مهم ترین  امنیت، 
آمریکا، کســی قرار گرفته است که به حضور 
افتخار می کند. باتالق عراق!  نظامی آمریکا در 

 راه چــاره در مقابل آرایش جنگی دشــمن را باید در 
گزاره مهمی جســتجو کرد که رهبر معظم انقالب در 
سه سخنرانی بســیار مهم و راهبردی خود در دیدار 
اعضای مجلــس خبرگان رهبری )23 اســفند 97(، 
دیدار مســئوالن نظام )24 اردیبهشت 98( و مراسم 
ســی امین ســالگرد رحلت امام خمینی )ره( در 14 
خردادمــاه جاری مطرح کردند و آن گــزاره، »مبارزه 
و مقاومت« تا »رســیدن به نقطه بازدارندگی« است.

***
 مقام معظــم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان 
رهبری در تاریخ 23 اســفند 97، بــا طرح 11 دوگانه 
در مواجهه با دشــمن، بر مواجهه فّعــال، ابتکاری، 
امیدوارانه، دلیرانه، حزم و تدبیر، نگاه توأمان تهدیدنگر 
و فرصت نگر، شــناخت واقعیت هــای میدان، کنترل 
احساسات، رعایت ضوابط و حدود شرعی، بهره گیری 
از تجربه هــا و متهم نکردن یکدیگــر تأکید کردند.

دیپلمات های موســوم به »باند نیویورکی ها« 
بــه همراه عــده ای از مدعیــان اصالحات، 
هرازگاهی از مذاکره با آمریکا ســخن گفتند 
و هرازگاهی هــم از لزوم مذاکره با اروپایی ها؛ 
در حالی که چند روز پیش رؤســای جمهور 
آمریــکا و فرانســه در کنفرانــس خبری 
»اهداف  دو کشور  کردند  تصریح  مشــترک 
راهبردی یکســانی« در قبال ایــران دارند.

چرا »مقاومت« جواب می دهد؟ برای پاسخ به این 
سؤال مهم باید نکاتی چون »تجربه مقاومت 40 
ساله ایران در برابر تحریم ها«، »بدعهدی های 
تاریخی آمریکا نسبت به ایران«، »استفاده از 
تجربه سایر کشــورها«، »پیروزی های جبهه 
مقاومت در برابر نظام سلطه« و »وضعیت ضعیف 
و شــکننده آمریکا« را مطمح نظر قرار داد.

توجــه به پیــروزی جبهه مقاومــت در جنــوب لبنــان در جنــگ 33 روزه )2006( و 
نبرد غــزه )2014( و یــا چهار ســال مقاومت مردم یمــن و همچنین پیــروزی جبهه 
مقاومــت در برابــر داعش در عــراق و ســوریه نشــان دهنده این واقعیت مســلم و 
انکارناپذیر اســت که راه پیروزی، مقاومت و ایســتادگی در برابر نظام ســلطه اســت.

 رهبر معظم انقــالب تصریح کردند: »هدف مقاومت عبارت اســت از رســیدن به نقطه 
بازدارندگی. هم در اقتصاد، هم در مســائل سیاسی کشور، هم در مسائل اجتماعی، هم در 
مســائل نظامی باید به نقطه ای برسیم که این نقطه بازدارنده باشــد، یعنی بتواند جوری 
خود را نشــان بدهد که دشــمن را از تعّرض به مّلت ایران در همه زمینه ها منصرف کند.

مهدی امامقلی

چرایی   و   چیستی 
»مکتب   مقاومت   امام   و   رهبری«

رفتارهای سیاسی نظام سلطه در مواجهه با ایران و به ویژه راه اندازی موج 
جدیدی از تحریم ها، چالش ها و منازعات دیپلماتیک در یک سال گذشته، حاکی 
از آن است که آنها اکنون و بیش از گذشته با طراحی سناریوی نخ نمای »فشار 
حداکثری« و به قول رهبر معظم انقالب با »آرایش جنگی« در پی محدود کردن، 

تضعیف و در صورت امکان شکست نظام جمهوری اسالمی ایران برآمده اند.
اتخــاذ مواضع تهاجمی و تهدیدآمیز و اتهامات تروریســتی و ضدحقوق 
بشــری علیه ایران، تأکید بر لزوم تغییر رفتار جمهوری اسالمی، تالش برای 
تقویت مناسبات خود با ایادی منطقه ای و به خط کردن آنان علیه ایران، وارد 
آوردن فشار به عراق و سوریه برای کاهش مناسبات با ایران، تقویت مناسبات 
با کشورهای اروپایی برای قرار گرفتن در کارزار تحریم و کاهش همکاری های 
اقتصادی و تجاری با ایران، تشــدید تحریم های نفتی و عدم تمدید معافیت 
خرید نفت از جمهوری اسالمی برای دیگر کشورها و ارعاب با آرایش جنگی و 
القای حمله نظامی از سکانس های این سناریوی سوخته است که آمریکایی ها 

کارگردانی آن را برعهده دارند.
و این همه در حالی اســت که خود غربی ها همواره بر عدم سازش پذیری 
حاکمیت نظام جمهوری اسالمی اعتراف کرده اند؛ چند روز پیش بود که »جان 
برنان« که از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ رئیس آژانس اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( بوده، 
در یک مصاحبه مواضع ترامپ در قبال ایران را »بسیار احمقانه« خواند و به 
او درباره فرهنگ مقاومت ایرانی ها هشــدار داد و گفت: »ایران اهل مقاومت 

است و تسلیم نمی شود«.
اقدامات آمریکا در قبال ایران در یک سال گذشته

دولت آمریکا که سودای برانداختن شجره طیبه انقالب اسالمی در جهان 
اسالم را در سر می پروراند در ادامه اقدامات یک سال گذشته خود علیه جمهوری 
اسالمی ایران در تاریخ ۱۷ خردادماه جاری، تحریم های جدیدی علیه بخش 
پتروشــیمی ایران اعمال کرد. می دانید چرا؟ دلیل آن را باید در روایت رهبر 
معظم انقالب جست و دقیق شد که »وقتی دشمن به شما زور می گوید، اگر 
شما یک قدم به عقب برداشتید، او جلو می آید.« به مهم ترین اقدامات آمریکا 

در یک سال گذشته توجه کنید که گواه بر این ادعاست:
۱. اعالم تصمیم آمریکا و خروج آمریکا از برجام )۱8 اردیبهشت 9۷(

۲. تعیین ۱۲ شرط ناممکن برای مذاکره با ایران )۳۱ اردیبهشت 9۷(
۳. تحریم های طال، فلزات گران بها، دالر و خودروسازی )۱6 مرداد 9۷(

4. تشکیل گروه اقدام علیه ایران )۲5 مرداد 9۷(
5. تحریم بخش انرژی و اعالم تمدید برخی معافیت ها )۱۳ آبان 9۷(

6. تمدید وضعیت اضطراری ملی آمریکا در رابطه با ایران )۱۷ آبان 9۷(
۷. گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی خارجی 

)۲6 فروردین 98(
 8. اعــالم لغــو معافیــت تحریم نفــت ایران بــرای تمامی کشــورها 

)4 اردیبهشت98(
9. تحریم صادرات آب سنگین و اورانیوم ایران )۱4 اردیبهشت 98(

۱۰. ارعاب با آرایش جنگی و القای حمله نظامی/ اعزام ناو آبراهام لینکلن و 
بمب افکن های بی 5۲ به خلیج فارس )هفته دوم تا هفته چهارم اردیبهشت 98(
۱۱. تأکید دوباره بر پابرجایی ۱۲ شــرط پمپئو برای مذاکره با ایران )8 

خرداد 98(
۱۲. تهدید کشورهای طرف معامله با ایران )۱۱ خرداد 98(

۱۳. تحریم های جدید علیه بخش پتروشیمی ایران )۱۷ خرداد 9۷(
واضح است که همه موارد فوق تنها به خاطر این است که دیپلمات های 
موسوم به »باند نیویورکی ها« که همواره در بر اندام دیپلماسی کشور تن پوش 
سازش می بافند به همراه عده ای از مدعیان اصالحات، هرازگاهی و در گوشه 

و کنار از مذاکره با آمریکا ســخن گفتنــد و هرازگاهی هم از لزوم مذاکره با 
اروپایی ها؛ و این همه در حالی است که چند روز پیش رؤسای جمهور آمریکا و 
فرانسه در کنفرانس خبری مشترک تصریح کردند دو کشور »اهداف راهبردی 

یکسانی« در قبال ایران دارند.
محورهای آرایش جنگی دشمن علیه ایران

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار معلمان و فرهنگیان سراسر کشور در 
تاریخ 98/۲/۱۱ به آرایش جنگی دشمن و تهاجم آنان در زمینه های اقتصادی، 
سیاســی، نفوذ اطالعاتی و ضربه زدن به وسیله فضای مجازی اشاره کردند و 
فرمودند: »آمریکا و صهیونیزم در همه ابعاد در حال برنامه ریزی و اقدام هستند.«
افزون بر این، معظم له در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 
9۷/6/۱5 فرمودند: »دشــمن یک جنگ اقتصــادی همه جانبه ای را علیه ما 
شروع کرده... لکن یک جنگ دیگری هم هست که از آن جنگ، خیلی اوقات 
غفلت داریم... آن جنگ، جنگ رســانه ای، جنگ فضاســازی عمومی، جنگ 

تبلیغاتی است.«
بر مبنای همین واقعیت است که بررسی رفتار آمریکایی ها و اروپایی ها و 
ایادی منطقه ای آنها در قبال ایران نشان می دهد که جبهه استکبار با محورهای 

زیر در تکاپوی آرایش جنگی علیه جمهوری اسالمی است:
۱. افزایش فشار اقتصادی بر ایران از طریق تحریم ها

۲. هجمه تبلیغاتی و رسانه ای علیه جمهوری اسالمی
۳. استمرار تهدید و راهبرد فشار حداکثری برای انزوای ایران

4. ایجاد مانع در عمق راهبردی و نفوذ منطقه ای ایران
5. اختالف افکنی در داخل

6. ایجاد محدودیت های برجامی
۷. ایجاد محدودیت در توان موشکی و دفاعی جمهوری اسالمی

8. حفظ همیشگی ساختار تحریم ها
9. حفظ هژمونی اقتصادی

راه چاره؛ »مقاومت تا رسیدن به نقطه بازدارندگی«
حال سوال اساسی که متبادر ذهن می شود، این است که در مقابل چنین 
دشــمن و چنان آرایش جنگی چه باید کرد؟ و پاســخ این ســؤال را باید در 
گزاره مهمی جستجو کرد که رهبر معظم انقالب در سه سخنرانی بسیار مهم 
و راهبردی خود در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری )۲۳ اســفند 9۷(، 
دیدار مسئوالن نظام )۲4 اردیبهشت 98( و در مراسم سی امین سالگرد رحلت 
امام خمینی)رحمه اهلل( در ۱4 خردادماه سال جاری مطرح کردند و آن گزاره، 

»مبارزه و مقاومت« تا »رسیدن به نقطه بازدارندگی« است.

پس از گذشت دو هفته از اعزام ناو آبراهام لینکلن و بمب افکن های بی 5۲ 
آمریکا به خلیج فارس بود که رهبر معظم انقالب در دیدار رمضانی با مسئوالن 
نظام )98/۲/۲4( تأکید کردند: »در مواجهه با دشمن شعار جمهوری اسالمی 

و انقالب اسالمی، مقاومت است.«
معظم له همچنین در بیاناتشــان در مراسم سی امین سالگرد رحلت امام 
خمینی )رحمــه اهلل( در ۱4 خرداد جاری، از »دکترین مقاومت امام خمینی 
)ره(« ســخن گفتند و مبانی مقاومت در اندیشه حضرت امام را تبیین کرده 
و فرمودند: »ایســتادگی و مقاومت کردن در مقابل زیاده خواهی دشــمن و 
زورگیری دشــمن و باج خواهی دشمن، راه جلوگیری از پیش آمدِن او است؛ 

پس صرفه با مقاومت است.«
بســیار جای تأمل دارد که بینش و منش رهبــر معظم انقالب، ادامه و 
استمرار همان روش و رویکردی است که امام خمینی)ره( در برابر تهدیدهای 

آمریکا اتخاذ می فرمودند:
- »]می گویند[ اگر چنانچــه آمریکا بخواهد دخالت نظامی بکند ما چه 
خواهیــم کرد، اصاًل این »اگــر«ش را هم نباید بگویند... مگر آمریکا می تواند 
دخالت نظامی در این مملکت بکنــد؟... غلط می کند دخالت نظامی بکند... 

آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند... نترسید، نترسانید.«
- »مردم را در صحنه حاضر نگه دارید... آنان را در مقابل شیاطین مجهز 

کنید...گرانی و کمبود هست، ولی باید به خاطر اسالم مقاومت کرد«
- »می توانیم مقاومت کنیم... کارتر در ریاست جمهورشــان راجع به این 

قضیه ایران شکست خواهند خورد و باید تجدیدنظر بکنند«

- »باید محکم بایســتیم و خودمان را برای مقابله با مشــکالت احتمالی 
آینده مهیا کنیم... توقع این را نداشته باشیم که هرچه می خواهیم، در خانه 

ما حاضر باشد«
- »می خواهند ایران را به سازش و تسلیم بکشند... از سختی ها نباید هراس 
داشته باشیم. آیا پیغمبر اکرم در مقابل سختی ها عقب نشینی کردند؟ آیا حاضر 

به تسلیم و سازش شدند؟... باید بایستیم، باید مقاومت کنیم«
- »امروز روز مقاومت اســت... بر صدام و آمریکا و اســتکبار غرب سیلی 
زنیــد« و »در برابر دولت آمریــکا با همه قدرتش مقاومت می کنیم و از هیچ 

قدرتی نمی ترسیم«
چرا »مقاومت« جواب می دهد؟

ســؤال دیگری که پاسخ به آن، ورق نوع مواجهه با آمریکا را برمی گرداند 
و امیدهای بسیاری را برمی انگیزد این است که آیا گزینه »مقاومت« در برابر 
نظام ســلطه، نتیجه می دهد؟ برای پاسخ به این سؤال مهم باید نکاتی چون 
»تجربه مقاومت 4۰ ســاله ایران در برابر تحریم ها«، »بدعهدی های تاریخی 
آمریکا نسبت به ایران«، »استفاده از تجربه سایر کشورها«، »پیروزی های جبهه 
مقاومت در برابر نظام سلطه« و »وضعیت ضعیف و شکننده آمریکا« که در پی 

می آید را مطمح نظر قرار داد:
یک( تجربه مقاومت 40 ساله ایران در برابر تحریم ها

تجربه مقاومت 4۰ ساله ایران در برابر تحریم ها نشان از این حقیقت محض 

دارد که ملت ایران در خنثی سازی تحریم های اقتصادی، فعال و آب دیده است و 
تحریم ها نمی تواند مسیر پیشرفت و بالندگی جمهوری اسالمی را ناهموار کند.

دو( بدعهدی های تاریخی آمریکا نسبت به ایران
- از ۱. قرارداد الجزایر در ســال ۱98۱ گرفته تا ۲. کمک دولت وقت به 
آزادی گروگان هــای آمریکایی در لبنان، ۳. همکاری دولت وقت با آمریکا در 
جنگ علیه تروریسم و سلطه طالبان بر افغانستان و 4. همکاری نیروهای عراقی 
متحد ایران با آمریکا بعد از سقوط صدام، 5. سیاست تنش زدایی دولت وقت 
و محور شــرارت خواندن ایران توسط بوش پسر و 6. توافق برجام که همگی 

مواردی از این حسن نیت های ایران و بدعهدی های آمریکاست.
- از دیگر موارد تاریخی می توان به ساماندهی کودتای ۱95۳ علیه مصدق، 
حمایت از دیکتاتوری شاه، اعمال سیاست تغییر رژیم در ایران، حمایت از تجاوز 
صدام، حمایت از به کارگیری سالح شیمیایی علیه ایران، ساقط کردن هواپیمای 
مسافری و کشتن ۲9۰ ایرانی، جنگ سیاسی، اقتصادی و اطالعاتی در چند 
دهه گذشته، رفتار دوگانه در موضوع هسته ای با تحریم ایران و برقراری روابط 
استراتژیک با اسراییل و پاکستان و هند که هم معاهده ان پی تی را نپذیرفته 
و هم بمب هســته ای ســاخته اند و حمایت از رژیم های فاسد و دیکتاتور در 

منطقه و ... اشاره کرد.
سه( استفاده از تجربه سایر کشورها

بررسی الگوی رفتاری آمریکا در مواجهه با ایران و نیز با برخی از کشورها 
به ویژه لیبی، عراق، مصر و کره شــمالی و یا ملت مظلوم فلســطین حاکی از 
آن اســت که آمریکایی ها هرگز به تعهدات خود عمل نکرده و نخواهد کرد. 
در یادداشــتی که پیش ازاین تحت عنوان »بن بست سیاست تنش زدایی« در 

کیهان منتشر شد، به این موارد اشاره کردیم.
۱( لیبی- در پرونده هسته ای لیبی، معمر قذافی، تمامی برنامه هسته ای 
کشــور خود را در ازای برداشتن تحریم ها از میان برد. غربی های عهدشکن با 
ترفند مذاکره توانســته بودند قذافی را خلع سالح کرده و موشک هایی با برد 
بیش از ۳۰۰ کیلومتر را از لیبی خارج کنند تا هیچ یک از کشورهای عضو ناتو 

در تیررس موشک های لیبی قرار نگیرند!
۲( عراق- سناریوی فوق، کم وبیش در عراق هم تکرار شد. در مورد عراق، 
دولت بوش خبرهایی از بنیان دروغین را درباره برنامه هسته ای این کشور در 
سطح جهان منتشر کرد تا جهانیان را قانع کند که عراق سالح های کشتارجمعی 
دارد. هدف نهایی این بود که حمله نظامی نامشروع دولت آمریکا علیه عراق را 
در دنیا موجه جلوه دهد. درحالی که دست آمریکایی ها با صدام حسین در یک 
کاسه و تا مرفق به خون هزاران شهید اسالم آلوده بود، در قضیه حمله عراق 

به کویت و در ماجرای سالح های شیمیایی عراق و تالش آمریکا برای بازرسی 
از این کشور آن زمان که صدام ملعون حتی قطعنامه سازمان ملل درباره خلع 
سالح خود را پذیرفته بود و علی رغم همکاری های حکومت عراق، بوش به این 

کشور در سال ۲۰۰۳ حمله کرد و رژیم بعث را از بین برد!
۳( فلسطین- در فرآیند تالش آمریکا برای ایجاد صلح میان فلسطینی ها 
و رژیم صهیونیستی در دوران بیل کلینتون )۱99۲-۲۰۰۰( و کالهی که بر 
سر یاسر عرفات گذاشتند نتیجه آن شد که سرانجام رئیس جمهور وقت آمریکا 
وعده ای که به یاسر عرفات و تشکیالت ساف در مقابل صلح با رژیم صهیونیستی 
و پایان اشغالگری صهیونیست ها داده شده بود، یعنی تشکیل دولت مستقل 
فلسطین را ملغی کند و بگوید: »موضوع استقالل فلسطینی ها ازاین پس دیگر 

جایی در سیاست خارجی ایاالت متحده در خاورمیانه نخواهد داشت.«
4( کره شمالی- جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایاالت متحده، همواره بر 
این موضع اصرار ورزیده که کره شــمالی می باید تمامی برنامه هسته ای خود 
را به همان شیوه که در لیبی تجربه شد، تحویل آمریکا دهد. بولتون از زمان 
حضور خود در دولت »جورج بوش )پسر(«، استدالل کرده است که تنها دو راه 
برای از میان برداشتن تهدید هسته ای کره شمالی وجود دارد: ۱( تغییر رژیم 
از طریق تحریم های سهمگین اقتصادی، ۲( حمله نظامی تمام عیار پیشگیرانه 
علیه کره شــمالی. به عقیده عضو پیشــین گروه مذاکره کننده هسته ای، بر 
اساس منطق، کره شمالی برنامه هسته ای خود را به خاطر تحریم هایی که هیچ 
تضمینــی برای رفع آن وجود ندارد، نابود نکرده و امنیت خود را به مخاطره 
نخواهد انداخت. نگرانی پیونگ یانگ از اینکه آمریکا از تعهدات خود ســر باز 

زند، کاماًل مشروع است.
5( مصر- پس از انتخاب محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور جدید، هنوز 
چند ماه از حضور هیالری کلینتون در این کشــور و سخنرانی اش در مراسم 
بازگشــایی کنسولگری آمریکا در شهر اســکندریه و وعده های کذایی اش در 
حمایت از دولت مرسی نگذشته بود که رئیس جمهور منتخب سرنگون و راهی 
زندان شد! جالب آنکه حمایت های آمریکا از مرسی در حالی بود که حکومت 
حسنی مبارک برای مدت زمان طوالنی به عنوان یک حکومت هم پیمان نزدیک 
آمریکا فعالیت می کرد و آمریکا هم سالیانه به میزان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون 

دالر کمک های نظامی به مصر می داد.
چهار( پیروزی های جبهه مقاومت در برابر نظام سلطه

توجه به پیروزی جبهه مقاومت در جنوب لبنان در جنگ ۳۳ روزه )۲۰۰6( 
و نبرد غزه )۲۰۱4( و یا چهار ســال مقاومت مردم یمن و همچنین پیروزی 
جبهه مقاومت در برابر داعش در عراق و سوریه نشان دهنده این واقعیت مسلم 
و انکارناپذیر اســت که راه پیروزی، مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه 

است. مقاومتی که باعث شد خود غربی ها لب به اعتراف بگشایند.
به عنوان نمونه در مورد جنگ ۳۳ روزه اولین بررســی که انجام و منتشر 
شد، تحقیقات آنتونی کوردزمن بود که در روز ۱۷ آگوست ۲۰۰6 و تنها چند 
روز بعد از جنگ از مرکز مطالعات راهبردی بین المللی در آمریکا انتشار پیدا 
کرد. این گزارش در بررســی مفصلی نتیجه گیری کرد که هیچ یک از اهداف 

پنج گانه اسرائیل از حمله به لبنان محقق نشده است.
دو ماه بعد نشریه آسیا تایمز مجموعه ای شامل سه گزارش از ۱۲ تا ۱4 
اکتبر ۲۰۰6 منتشر کرد که نام آن »چگونه حزب اهلل اسرائیل را شکست داد« 
بود؛ و درنهایت یهود اولمرت نخســت وزیر رژیم اسرائیل در کتاب زندگینامه 
خود به طور رسمی، علنی و موثق به شکست ارتش این رژیم در مقابل نیروهای 

مقاومت حزب اهلل در جنگ ۳۳ روزه ۲۰۰6 اعتراف کرد.
پنج( وضعیت ضعیف و شکننده آمریکا

واقعیت امر این است که وضعیت آمریکا در شرایط فعلی از هر دوره دیگری 
ضعیف تر است؛ ضعف مدیریتی و سیاسی آمریکا، نقاط ضعف نظامی، شکست 
آمریــکا در پروژه ها و پرونده های بین المللی، اختالفات داخلی و مشــکالت 
اقتصادی و اجتماعی آمریکا ابعادی ازاین حقیقت اســت که این کشــور در 
وضعیت ضعیف و شــکننده ای قرار دارد. آنهــا در زمینه های مختلفی دچار 
آســیب های فراوانی شده و مشکالتشان بســیار زیاد است تا جایی که به زعم 
مقامات و کارشناسان نظامی، آمریکا به هیچ وجه شرایط جنگ کردن را ندارد.

الف( ضعف مدیریتی و سیاسی آمریکا
- در رأس وزارت خارجه آمریکا کسی قرار دارد که اساساً دیپلمات نیست 
بلکه دالل اقتصادی و یا مدیر امنیتی است. جالب است بدانید پمپئو 55 ساله 
که وزیر خارجه و عنصر کلیدی دولت است پیش از ورود به عرصه سیاست، 
۲ کسب وکار در ایالت کانزاس را اداره می کرد و بعدازآن نماینده همین ایالت 
در مجلس نمایندگان ایاالت متحده آمریکا شــد. او در حمایت از برنامه های 
جاسوســی آمریکا زبانزد است و از مدافعان و رأی دهندگان قانون موسوم به 
»الیحه میهن دوستی« اســت؛ قانونی که به آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه 
می داد به اطالعات تلفن های میلیون ها آمریکایی دسترســی داشــته باشند. 
پمپئو در ســال ۲۰۱6 رئیس سازمان ســیا بوده است؛ بنابراین او سیاست را 

خوب نمی داند و متناسب با نگاه امنیتی خودش رفتار می کند.
- در حوزه دفاعی، نکته جالب توجه آن اســت که وزارت دفاع آمریکا از 
۱۱ دی ماه 9۷ تاکنون )حدود 5 ماه( وزیر ندارد و با سرپرست اداره می شود. 
بد نیســت بدانیم که پاتریک شاناهان 5۷ ساله، سرپرست این وزارتخانه هم 
یک »فرد غیرنظامی« اســت که فوق لیسانس مهندسی مکانیک و همچنین 

فوق لیســانس مدیریت ارشد کسب وکار )MBA؛ در رشــته تجارت( دارد. او 
قبل از این و به مدت ۲۳ ســال، یک مهره میان ســازمانی و نایب رئیس ارشد 
زنجیره تأمین و بهره برداری شرکت بوئینگ )شرکت هوافضا و صنایع دفاعی 
آمریکایی( بوده است؛ و فقط حدود یک سال هم )۲۰۱۷( معاونت وزارت دفاع 

را برعهده داشته است.
- در رأس شــورای امنیت، مهم ترین نهاد سیاست گذاری امنیتی آمریکا، 
کسی قرار گرفته است که به حضور نظامی آمریکا در باتالق عراق! افتخار می کند 
درحالی که خود ترامپ گفته است بزرگ ترین شکست آمریکا در عراق بوده است.

ب( نقاط ضعف نظامی آمریکا
- بر اســاس گزارشــی که پیش ازاین در کیهان منتشر شده است، هفت 

نقطه ضعف نظامی آمریکا در مقابل ایران را به طور خالصه می توان برشمرد:
۱( تجربه تاریخی )جنگ تحمیلی 8 ساله/ جنگ های افغانستان و عراق/ 

ورود به بحران های سوریه و یمن و ...(
۲( ساختار ناموزون ارتش آمریکا )ارتش آمریکا برخالف نیروهای نظامی 
ایران یک ارتش اعتقادی نیست. منافع مادی مهم ترین دلیل فعالیت سربازها 
در این نهاد نظامی به شــمار می رود. در ارتش آمریکا سربازانی با قومیت ها، 
زبان ها و رنگ پوســت های مختلفی دیده می شود که اساساً معنای ارتش با 

ساختار واحد را زیر سؤال می برد.(
۳( دوری از منازعات مستقیم و مدیریت از راه دور )اوباما در سخنانی در 

تاریخ ۷ خرداد ۱۳9۳ در دانشکده نظامی وست پوینت در ایالت نیویورک که 
به نوعی مرام نامه اســتراتژی نظامی این کشور محسوب می شود، از استراتژی 
آمریکا پرده برداشــت و گفت: آمریکا نمی خواهــد مداخله کند و قصد دارد 

هدف های خویش را به دست بازیگران منطقه ای محقق سازد(
4 ( قدرت تحرک )نیروی حزب اهلل به راحتی قادر به فعالیت در هر نقطه ای 
از منطقه بوده و بدون این که نیاز به ورود مستقیم تهران به هر نبردی باشد 
متحدان منطقه ای ایران می توانند این نقش را ایفا کنند. آمریکا برای جبران 
این ضعف به ایجاد و حمایت از گروه های تروریستی مانند داعش پرداخت اما 

نتیجه موردنظر را برای آنها در پی نداشت.(
5( قدرت بازدارنده ایران )توانایی های نظامی جمهوری اسالمی(

6( تبحر در جنگ نامتقارن، مزیت ایران نسبت به آمریکا
۷( شناخت عمیق از استراتژی و تاکتیک آمریکا

- در گزارش راهبردی شــاخص قدرت نظامی آمریکا در سال ۲۰۱5 که 
وضعیت قدرت نظامی این کشــور را بررسی کرده است، توان ارتش ازلحاظ 
ظرفیت و قابلیت در سطحی حتی پایین تر از سطح متوسط »جزئی« قرار دارد 

و از لحاظ آمادگی نیز در سطح نسبتاً پایین قرار گرفته است.
- نشریه اکونومیست نیز در گزارشی 5 نقطه  ضعف مهم ارتش آمریکا را 

به شرح زیر برشمرده است:
۱. کشــتی های نیروی دریایی آمریکا در برابر موشک های زمین به دریا 

آسیب پذیر شده اند.
۲. حفاظت از پایگاه های هوایی منطقه ای آمریکا در برابر حمالت غیرمنتظره 

ضعیف است.
۳. هواپیماهای آمریکایی بیش ازپیش برای شناسایی موشک های قابل حمل 

با دشواری روبه رو شده اند
4. سامانه های دفاع ضدهوایی مدرن می توانند هواپیماها را در فاصله های 

بسیار زیاد منهدم کنند.
5. از ماهواره هــای نظارتی و اطالعاتــی موردنیاز آمریکا خوب محافظت 

نمی شود و این ماهواره ها از حمالت در امان نیستند.
- خود ترامپ سیاســت مداخله نظامی آمریکا در غرب آسیا را بارها زیر 
سؤال برده و از ۷ تریلیون دالری که دولت های آمریکا در جنگ های این منطقه 

هزینه کرده و درواقع هدر داده اند، انتقاد کرده است.
ج( پروژه ها و پرونده های بین المللی ناموفق آمریکایی ها

به اعتراف بسیاری از کارشناسان نظامی و همچنین خود مقامات آمریکایی، 
ایاالت متحده در پروژه ها و پرونده های بین المللی خود در عراق، سوریه، یمن، 

ونزوئال، کره و شــمال آفریقا )در الجزایر و لیبی( شکست خورده است. فقط 
توجه به نکات قابل تأمل زیر در خصوص پروژه آمریکا در افغانســتان، گویای 

این واقعیت روشن و بدیهی است.
مقام های نظامی آمریکا بعد از ۱8 ســال از جنگ در افغانستان و هزینه 
کردن صدها میلیون دالر و کشته شدن هزاران نیروی نظامی شان با اعتراف بر 
شکست خود به این نتیجه رسیده اند که نمی توان طالبان را با نیروی نظامی از 
بین برد. درنهایت آنها برای توافق با طالبان، تصمیم به خروج نظامیان خارجی 
از افغانســتان، رهایی زندانیان طالبان و حذف نام رهبران طالبان از فهرست 

تروریست ها در آمریکا گرفتند.
به اعترافات برخی از مقامات آمریکایی توجه کنید:

- بینگ ویست، معاون سابق وزیر دفاع آمریکا: باید برای خروج از افغانستان، 
راهی را پیدا بکنیم تا با آبروریزی مشابه جنگ ویتنام روبرو نشویم/ ما نباید 
نهایتاً مجبور شویم که با هلی کوپتر از بام سفارت آمریکا در کابل، فرار کنیم، 
بلکه قبل از اینکه دیر شــود، باید راهی معقول برای خروج از این کشور پیدا 

کنیم. )اسپوتنیک – 9۷/9/۲6(
- ژنرال جان اسکات میلر، فرمانده نظامی آمریکا برای افغانستان: »هدف 
نابودی طالبان محقق نشــده است. امکان غلبه نظامی وجود ندارد بلکه باید 

راه حل سیاسی را در پیش گرفت.« )سی ان ان – 9/۲9/ 9۷(
- جوزف دانفور، رئیس ستاد ارتش آمریکا: ایالت متحده قادر به شکست 
گروه طالبان در افغانســتان از طریق فعالیت های نظامی نیست )اسپوتنیک- 

آبان 9۷(

- جان مک کین، ســناتور سابق جمهوری خواه: آمریکا هیچ راهبردی در 
افغانســتان ندارد و در حال شکست در افغانســتان است )شبکه سیبیاس- 

)96/4/۱9۷
- دون بولدوک، ژنرال بازنشسته آمریکایی: طالبان پیروز جنگ افغانستان 
بوده و آمریکا در این جنگ شکست خورده است/ درک این حقیقت که ما در 
جنگ نظامی در افغانســتان شکست خورده ایم برای سربازان تلخ خواهد بود. 

)باشگاه خبرنگاران- 9۷/۱۲/۲۰(
د( اختالفات داخلی آمریکا

اختالفات ایجاد شده و رو به تعمیق میان دموکرات ها و جمهوری خواهان 
آمریکا در خصوص مســائل ادامه داری مانند »تشکیل کمیته ویژه کاخ سفید 
علیه دموکرات ها«، »اســتیضاح ترامپ«، »پیروزی دموکرات ها در انتخابات 
مجلس نمایندگان«، »ســاخت دیوار مرزی مکزیک«، »سیاست های خارجی 
ترامپ در مورد یمن« و »مسئله برجام« و ... حاکی از وجود تهدید جدی در 
فضای سیاسی داخلی آمریکا و شکنندگی عزم و اراده ملی در مسائل داخلی 

و خارجی است.
جالب توجه آنکه در میان خود جمهوری خواهان و در داخل کاخ سفید هم 
جبهه بندی ها و اختالفات زیادی وجود دارد. دی ماه 96 بود که پایگاه خبری 
دویچه گزارش داد، کتابی با نام »آتش و خشم: در کاخ سفید ترامپ« متعلق 
به روزنامه نگاری به نام مایکل وولف درباره امور نابســامان و دشوار در داخل 
کاخ ســفید ترامپ منتشر شــده و مملو از ماجراهایی مربوط به اتهام زنی ها، 

درگیری های داخلی و خیانت ها است.
هـ( مشکالت اقتصادی و اجتماعی

مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی با مسئوالن نظام در تاریخ 98/۲/۲4 
فرمودند: »یک نکته ای که غالباً مورد توّجه نیست این است که آمریکا االن در 
دروِن خودش درگیر مشکالت بزرگ اجتماعی و اقتصادی و مانند این ها است... 
وضع دولتشان هم وضع منسجمی نیست؛ این حرف هایی متناقض که می زنند 
-یکی شان یک حرفی می زند، یکی شان یک حرف دیگری می زند؛ امروز یک 
چیزی می گویند، فردا ضد آن را می گویند- نشان دهنده آشفتگی است. حاال 
آنچه من اینجا یادداشت کرده ام که گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا 
داده، 4۱ میلیون آمریکایی دچار گرســنگی و نداشتن امنیت غذایی اند؛ این 
وضع آمریکا ]است[؛ یعنی این هیاهوها و هارت وهورت ها و به خیال خودشان 
فشار اقتصادی به ملّت ایران وارد کردن، از طرف یک چنین دولتی است که 
در کشور خودش طبق آماری که خودشان می دهند، 4۱ میلیون ]نفر[ دچار 

گرسنگی ]هستند[.
 در زمینه وضع اجتماعی؛ یک مرکزی دارند به نام مرکز آمار ملّی حیاتی 
آمریکا که این مرکز می گوید 4۰ درصد والدت ها در آمریکا نامشروع است. ۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزار زندانی در آمریکا وجود دارد که در دنیا بی نظیر است؛ یعنی 
به نسبت جمعیت، بی نظیر است؛ هیچ جای دنیا، به نسبت جمعیت، این همه 
زندانی ندارد. باالترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکا است. ببینید! 
مشکالت اجتماعی این ها است دیگر؛ گرفتارند. ۳۱ درصد تیراندازی های جمعی 
در دنیا در آمریکا اتّفاق می افتد؛ هر روز می شــنوید، می بینید، در روزنامه ها 
می خوانید که در فالن مدرسه، در فالن باشگاه، در فالن ایستگاه مترو تیراندازی 

شده. این ها وضِع اجتماعِی این ها است.«
معظم له در بیانات در مراســم ســی امین ســالگرد رحلت امام خمینی 
)رحمه اهلل( نیز فرمودند: »در داخل خود آمریکا مشــکالت فراوان ]اســت[... 
وزارت کشاورزی آمریکا رسماً اعالم کرده است که 4۱ میلیون نفر در آمریکا 
با مشکل گرسنگی دســت وپنجه نرم می کنند؛ وضع آمریکا این است، وضع 
اقتصادی آمریکا این اســت. ۲۲۰۰ میلیارد دالر بدهکاری دولت آمریکا است 

-۲/۲ تریلیون- افسانه ای است، اصاًل این رقم ها، رقم های غیرقابل تصّور است... 
آمریکا در جرائم همراه با خشونت، در دنیا رتبه اّول است؛ در کشتار مردم خود 
کشــور، در دنیا در رتبه اّول است؛ در کشتار مردم به وسیله پلیس آمریکا، در 
دنیا در رتبه اّول است. آمارهایی که دارند ]نشان می دهد که[ در همین هشت 
ماه گذشته 8۳۰ نفر از مردم آمریکا به دست پلیس در خیابان کشته شده اند؛ 
وضع اجتماعی این دولتی که برای ملت ایران شاخ وشانه می کشد، این ها است.«

عالوه بر این می توان به کسری بودجه، توزیع نابرابر ثروت و شکاف طبقاتی، 
مســئله مهاجران و اقتصاد داخلی آمریــکا، چالش های آمریکا در نظام بیمه 
سالمت، گران شدن بنزین در آمریکا در پی تحریم های نفتی و ... نیز اشاره کرد.

مؤلفه ها و ویژگی های مقاومت از منظر امام و رهبری
مقام معظم رهبری در دیــدار اعضای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 
۲۳ اسفند 9۷، با طرح ۱۱ دوگانه در مواجهه با دشمن، بر ۱. مواجهه فّعال )و 
نه انفعالی(، ۲. ابتکاری )و نه عکس العملی(، ۳. امیدوارانه )و نه مأیوسانه(، 4. 
مواجهــه از روی دلیری )و نه از روی ترس(، 5. مواجهه با حزم و تدبیر )و نه 
سهل اندیشی و سهل انگاری(، 6. مواجهه با نگاه توأمان تهدیدنگر و فرصت نگر 
)و نه یک جانبه یا تهدیدنگر یا فرصت نگر(، ۷. شناخت واقعیت های میدان، 8. 
کنترل احساسات، 9. رعایت ضوابط و حدود شرعی، ۱۰. بهره گیری از تجربه ها 
و ۱۱. متهم نکردن یکدیگر تأکید کردند و فرمودند: »به جای اینکه سر همدیگر 

داد بکشیم، به تعبیر امام هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید«
رهبر معظم انقالب همچنین در سخنانی در مراسم سی امین سالگرد رحلت 
امام خمینی )رحمه اهلل( در ۱4 خرداد جاری در تبیین مشخصه های مقاومت 
بر ۱. ایســتادگی و عدم تســلیم در مقابل مشکالت و موانع، ۲. اثر نگذاشتن 
تهدید و تطمیع و فریب دشمن، ۳. حرکت در راه حق به طوری که موانع نتواند 
او را از حرکت در این راه منصرف و متوقف کند 4. داشــتن پشتوانه منطقی 
مستقل و قانع کننده و نه احساسی، 4. امید به وعده الهی در راه مقاومت، 5. 
توجه به ترفند دشمن برای تضعیف اندیشه مقاومت و مصون ماندن از آن و 

6. داشتن بصیرت تأکید کردند.
معظم له در این سخنرانی تصریح کردند: »هدف مقاومت عبارت است از 
رسیدن به نقطه بازدارندگی. هم در اقتصاد، هم در مسائل سیاسی کشور، هم 
در مسائل اجتماعی، هم در مسائل نظامی باید به نقطه ای برسیم که این نقطه 
بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود را نشان بدهد که دشمن را از تعّرض 

به ملّت ایران در همه زمینه ها منصرف کند.«
عالوه بر این، می توان مؤلفه ها و ویژگی های مقاومت و ایستادگی در برابر 

دشمن از منظر امام و رهبری را در موارد زیر جست:

۱. داشتن اراده قوی، ایمان ثابت و وحدت کلمه )امام خمینی قدس سره 
شــریف: آن هایی که گفتند ما اسلحه می آوریم، ما کشتی هایمان می آید در 
آب های شما- آوردند هم بعضی را- و ما چه خواهیم و چه خواهیم کرد، کجا 
رفتند؟... گمان نکنید که قدرت مادی این کار را کرد... روی حســاب دنیایی 
نباید شما غلبه کنید... رمز پیروزی اول ایمان ثابت؛ و بعد وحدت کلمه است(

۲. سرمشــق قرار دادن تاریخ و پیروزی با قدرت های معنوی )تأکید امام 
بر الگو قرار دادن پیامبر و ائمه )ع( در تحمل گرفتاری ها و اســتقامت و صبر 
برای رسیدن به نتیجه- امام خمینی قدس سره شریف: »این هیاهوها در زمان 
خود پیغمبر اکرم و بعدها همیشــه بوده است، لکن خداوند امر فرموده است 
که ما مســتقیم باشیم، اســتقامت کنیم... عدد کم بودن اشکال ندارد، ایمان 

قوی بودن مهم است«(
۳. شجاعت و ترس نداشتن از هیاهو و هیبت ظاهری آمریکا )مقام معظم 
رهبری در دیدار مسئوالن نظام در اردیبهشت 98: هیچ کس از هیبت ظاهری 

آمریکا نباید بترسد.(
4. پیگیری اقتصاد مقاومتی و تالش برای استقالل اقتصادی و خودکفایی 
)مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام در اردیبهشت 98: »برای اصالح 
امور هم چشم به خارج از کشور نداشته باشید؛ دیگران به ما کمکی نخواهند 
کــرد ]بلکه[ ضربه می زنند؛ خــارج به ما ضربه ]می زنــد[. اروپا را مالحظه 
می کنیــد؟ چه جوری برخورد کردند در همین قضّیه برجام و تعهداتشــان 
 و ماننــد این ها. حاال جالب هم این اســت که مدام هــم تکرار می کنند که 

»ما پایبند برجامیم«.(


