
3 پنج شنبه  22 فروردین 1398  شماره 4995  ویـکرد ر

یست واقعی چه کسی است؟ ور تر
احمدرضا هدایتی

رفت��ار تحقیرآمی��ز و کینه توزان��ه آمریکایی ها علیه ملت 
ایران، از همان زمان که پا به خاک این س��رزمین گذاشتند و 
قانون کاپیتوالس��یون را به مردم ایران تحمیل و برای حضور 
در ای��ران حق توح��ش دریافت کردند و ب��ه دخالت در امور 
داخلی ایران مش��غول ش��دند، تا پس از انقالب اسالمی که با 
اج��رای صدها توطئه ُخ��رد و کالن، اوج خصومت خود را به 

نمایش گذاشتند، پیوسته ادامه داشته است.
حمایت تمام قد از تجاوز رژیم بعثی عراق به ایران در سال های 
اولیه عمر انقالب، وضع تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران اسالمی 
در طول عمر انقالب و ممانعت از ارسال کمک های انسان د وستانه 
س��ایر کشورها، برای مردم س��یل زده ایران در روزهای اخیر، تنها 

بخشی از خصومت آمریکایی ها علیه ایران اسالمی است.
با این حال کش��وری که خود مبدع و مبدأ تولید و پرورش 
تروریسم و ایجاد جنگ و آشوب در نقاط مختلف دنیا بوده و هست 

و از آن سوی جهان، دائماً در حال فتنه انگیزی و توطئه گری در 
این منطقه است، در اقدامی مضحک و در عین حال تحریک آمیز، 
روز گذشته سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در لیست به اصطالح 
تروریس��تی خود قرار داد. اگرچه این اق��دام بی اثر و فاقد ارزش 
است و بیشتر جنبه عملیات روانی دارد، اما امروز به یمن بیداری 
ملت های جهان و آگاهی آنها از ماهیت پلید نظام س��رمایه داری 
آمریکا، این سوال در افکار عمومی بسیاری از مردم جهان شکل 

گرفته که تروریست واقعی کیست؟
کش��وری که به اعتراف سردمدارانش خالق و پدیدآورنده 
گروه های مختلف تروریس��تی مثل داعش اس��ت، یا کشوری 
مانند ایران که همواره در جهت حفظ و ثبات امنیت منطقه، 
جان و سالمت جوانان خود را برای مبارزه با این گروه و سایر 

گروه های تروریستی در معرض خطر قرار داده است؟
کشوری که هزاران بمب اتمی و سالح کشتار جمعی در اختیار 
دارد و در راستای منافع خود، اولین و آخرین بمب اتمی جهان را 
علیه هزاران نفر از مردم غیرنظامی ژاپن به کار برده، یا کش��وری 
مانند ایران که عقالً و شرعاً، استفاده از تسلیحات کشتار جمعی را 

جایز ندانسته و این گونه تسلیحات را تحریم نموده است؟
کش��وری ک��ه در طول عم��ر نس��بتاً کوتاه��ش، تقریباً 
هیچ یک از کش��ورهای جهان، حتی کش��ورهای همسایه آن 

از جمل��ه؛ کانادا و مکزیک یا کش��ورهای آمری��کای التین تا 
دورتری��ن کش��ورهای جهان در آفریقا، آس��یا و حتی اروپا از 
گزند ش��رارت آفرینی و جنگ افروزی سردمداران آن در امان 
نبوده ان��د، یا کش��وری مانند ایران که در چند قرن گذش��ته 

آغازگر هیچ جنگی نبوده است؟
کش��وری که با تمام قوا از رژیم کودک کش صهیونیستی 
که نقش��ه کشورگش��ایی از نیل تا فرات را در سر می پروراند، 
حمایت می کند، یا کش��وری مانند ایران که در اوج موفقیت 
در پایان جنگ تحمیلی، بدون هرگونه فشاری، مناطق تحت 

تصرف خود را رها نموده و به مرزهای خود بازگشت؟
کش��وری که با مشارکت شریک آدم کش خود یعنی رژیم 
اش��غالگر قدس، تاکنون جان هزاران دانش��مند و ش��خصیت 
علمی، فرهنگی و سیاسی را در ایران، عراق، سوریه و سایر بالد 
اس��المی و غیراسالمی گرفته است، یا کشوری که خود قربانی 
تروریسم بوده و جان صدها نفر از جوانان خود را فدای مبارزه 
با تروریس��م کرده اس��ت؟ رژیمی که به رغم ادعای در اختیار 
داشتن دقیق ترین و پیشرفته ترین تجهیزات نظامی، هواپیمای 
مس��افربری ایران را هدف تسلیحات مدرن خود قرار می دهد و 
به قول خودشان، اشتباهاً نیروهای جبهه مقاومت را بمباران و 
متقاباًل کمک های به ظاهر انسان دوس��تانه را در محل استقرار 

تروریس��ت ها فرو می ریزد، یا کشوری مانند ایران که در تاریخ 
معاصر هرگز دستش به خون مردم بی گناه آلوده نشده است؟

کشوری که اولین شرکت های خصوصی تولید تسلیحات 
نظامی جهان مانند؛ شرکت الکهید مارتین را پایه گذاری کرده 
اس��ت و با س��ازماندهی هزاران قاتل حرفه ای و آموزش دیده 
در کنار ارتش جنگ افروزش، رسماً و عماًل اولین شرکت های 
م��زدور خصوصی مانند بلک واتر را ب��رای انجام عملیات های 
نظام��ی ایجاد نموده و با بکارگی��ری آنها صدها جنایت را در 
کشورهای مختلف جهان مرتکب ش��ده، تروریست محسوب 
می شود، یا کشوری مانند ایران که سپاه قدسش بدون توسل 
به ابزار نظامی، امید امکان مبارزه با ظلم و زور و اس��تکبار را 

در دل مستضعفین جهان زنده کرده است.
کش��وری که در بسیاری از کشورهای جهان پایگاه نظامی و 
زندان های فرامرزی احداث کرده و بدون دعوت و مجوز رسمی در 
کشورهای مختلف جهان حضور دارد، تروریست است یا کشوری 
مانن��د ایران که بنا بر دعوت رس��می دولت ه��ای قانونی عراق و 

سوریه، برای مبارزه با تروریست وارد این کشورها شده است؟
ای��ن س��واالت مح��دود به همی��ن چند م��ورد خاص از 
رفتارهای مس��تکبرانه آمریکایی ها نمی ش��ود، بنابراین دولت 

آمریکا باید عواقب این رفتار جاهالنه را بپذیرد. فارس

یادداشت

وحدت راه مبارزه با اقدام خصمانه امریکا
یادگار امام، تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقالب اسالمی را محکوم کرد 

و راه مقابله با آن را حفظ وحدت ملی دانست.
حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی اظهار کرد: نیروی نظامی رسمی 
و قانونی یک کشور را تروریست نامیدن، نتیجه ائتالف مثلث نامبارک آمریکا، رژیم 

صهیونیس��تی و عربستان سعودی است که در این سال ها به واسطه تحول در سران 
این کش��ورها نقش تندتر و جدیدی به خود گرفته و متهورانه منطقه را دستخش��وش 

ناآرامی های زیادی کرده و خواهد کرد. البته اینگونه اقدامات، اولین و آخرین بار نیست که رخ 
می دهد، اما بیش از هرچیز باید به عوامل بروز این اقدام و عوامل ناکامی آن توجه کنیم. 

وی با اشاره به "استقالل سیاسی" به عنوان بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی، افزود: در 
فضای داخل کشور تمام اختالفات هنگام رسیدن به این موضوع رنگ می بازد و در این موضوع 

نیز باید توجه کنیم که بزرگترین مانع در مقابل تحقق اهداف دشمنان، وحدت ملی است. 

دیدگاه
تحریم سپاه از ناتوانی آمریکا حکایت دارد

یک نماینده مجلس ش��ورای اسالمی گفت: تحریم س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی توس��ط آمریکا حکایت از عج��ز و ناتوانی دولتمردان آمری��کا در برابر 

دالورمردان سپاه پاسداران انقالب اسالمی دارد.
صدیف بدری اظهار داشت: تحریم سپاه توسط آمریکا حکایت از عجز و ناتوانی 

دولتمردان آمریکا در برابر دالورمردان س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی دارد. سپاه 
برخاسته از متن مردم است و پشتوانه ای عظیم به بزرگی ملت ایران اسالمی دارد. آمریکا 

اس��تاندارد دوگانه ای در قبال تروریسم در جهان دارد و این تناقض برای کشورهای جهان 
آشکار شده است. نقش سپاه در نابودی داعش که به تهدیدی جدی در منطقه تبدیل شده 

بود غیرقابل انکار است و با انجام این مهم ثبات و آرامش را به منطقه برگرداند.
وی در پای��ان تاکی��د کرد: اقداماتی همچون تحریم س��پاه نخواند توانس��ت از نفوذ 

استراتژیک جمهوری اسالمی در منطقه بکاهد.  فارس

بهارستان
ارتش و سپاه با هم مقابل هر تهدیدی ایستاده اند

فرمانده قرارگاه امداد ذوالفقار ارتش در خوزس��تان در حاشیه بازدید از سد 
کرخه با اش��اره به ضرورت حفظ آمادگی رزمی در هر ش��رایطی، گفت: ارتش و 

سپاه دست در دست یکدیگر در مقابل هر تهدیدی ایستاده اند.
دریادار حبیب اهلل س��یاری با تاکید بر ض��رورت حفظ آمادگی های رزمی در 

کنار اقدامات مهم و الزم مردم یاری، اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه در لیست 
گروه های تروریس��تی را ناشی از شکست سیاست های منطقه ای و خالف هنجارهای 

بین المللی عنوان کرد و گفت: خدارا شکر می کنیم که دشمنان ما را از احمق ها آفریده 
اس��ت چراکه این اقدام آمریکایی ها باعث اتحاد و همدلی بیش��تر آحاد مردم و نیروهای 

مسلح با یکدیگر شد.
دریادار س��یاری تاکید کرد: همه ما پشتیبان سپاه پاسداران هستیم و ارتش و سپاه 

دست در دست یکدیگر در مقابل هر تهدیدی ایستاده اند.

ارتش اسالم

ما دعوت میکنیم که تسلیم امریکا نشوند
م��ا کش��ورها و دولته��ا و ملتها را به ای��ن که به 
جنگ با امریکا بش��تابند، دع��وت نمیکنیم؛ ما دعوت 
میکنیم که تس��لیم امریکا نش��وند. ما دعوت میکنیم 
که با دشمن اسالم و مسلمین همکاری نکنند. یکی از 
اقسام همکاری نکردن همین است که به وسوسه های 
آنه��ا در زمینه ی وحدت امت اس��المی اعتنا نکنند و 

امت اسالمی را با اتحاد خودش حفظ کنند.
امروز به نظر ما مهمترین مس��ئله ی دنیای اسالم، 
مس��ئله ی اتحاد اس��ت. اگر این اتحاد انجام ش��د، ما 
پیش��رفت علمی ه��م میتوانیم پیدا کنیم؛ پیش��رفت 
سیاس��ی ه��م میتوانی��م پیدا کنی��م. ش��ما میبینید 
دشمنان دنیای اسالم چه فشاری بر روی مسئله انرژی 
هس��ته ای در ای��ران دارند. آنها میدانن��د که ما دنبال 
بمب اتم نیستیم. آنها از پیشرفت علم در این کشور، از 
پیشرفت فناوری در یک کشور اسالمی ناراحتند. یک 
کش��ور اسالمیای که نشان داده که تسلیم سیاستهای 
امریکا نیست؛ نش��ان داده که از امریکا نمیترسد. این 
کشور اسالمی باید به پیش��رفت مهمترین تکنولوژی 
ام��روز دنیا - یعن��ی تکنول��وژی هس��ته ای - مجهز 
نباش��د. آنها به خاطر این، فشار را وارد میکنند. البته 
ما تصمیم خودم��ان را گرفته ایم. ملت ایران در طول 
بیس��ت و هفت س��ال بعد از انقالب، با تجربه فهمیده 
اس��ت که تنها راه خالصی از کید دش��منان، توکل به 
خدا و صبر در میدان و مجاهدت اس��ت. ما این راه را 
تا امروز رفته ایم و ثمرات ش��یرین آن را چشیدیم و به 
ح��ول و قوه ی الهی در ادام��ه هم همین راه را با قوت 
تمام خواهیم رفت، که آث��ارش را هم میبینیم. امروز 
دنیای اس��الم در یک وضع اس��تثنایی است. میتوان 
گفت قرنهاست که این فرصتی که امروز دنیای اسالم 

دارد، گیر دنیای اسالم نیامده است. 

 بیانات  در دیدار شرکت کنندگان 
در همایش کنفرانس وحدت اسالمی
30 مرداد 85

مخاطب شمایید

هرگز فداکاری های آنها را فراموش نمی کنیم
محمدج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه پس از 
دیدار با فرماندهان ارش��د سپاه نوشت: دیدار با 
این س��رداران عالی رتبه سپاه افتخارآمیز بود. نیروهای 
مس��لح ما خود را برای دفاع از ملت، منطقه و جهان در 
براب��ر صدام و داعش قربانی کردند. هرگز فداکاری های 

آنها را فراموش نمی کنیم.

پست رهبر انقالب به مناسبت روز جانباز
صفحه اینس��تاگرام منتس��ب به مقام معظم 
رهبری به مناس��بت روز پاسدار، عکس دیدار 

رهبر انقالب از یک جانباز را منتشر کرد.
متن پس��ت اینس��تاگرام منتشر ش��ده در صفحه 
khamenei_ir به شرح زیر است: اعضای قطع شده 

و آسیب خورده ی شما جانبازان، شهید شده اند.
رهبرانقالب: آنها که ش��هید شدند، به حد اعلی و 
اوفی رس��یدند؛ اما شما که ش��هید نشدید، درحقیقت 
اعضای قطع شده و آسیب خورده ی شما شهید شده اند. 
قدر ای��ن ایثار را بدانید؛ چون ش��ما را به سلس��له ی 

طیبه ی شهدای فی سبیل اهلل ملحق می کند.
ی��ک وقت در مورد جانبازها فک��ر می کردم، که به 
نظرم رسید گاهی فضیلت آنها از شهدا هم بیشتر است. 
جانباز کس��ی است که بعد از آن که قسمتی از بدنش را 
در راه خدا داد و عضو یا اعضای ش��هیدی را با خودش 
همراه کرد و در بقیه ی مدت زندگی و عمرش هم متقی 
و #شکرگزار بود و #عمل_صالح انجام داد، خدای متعال 
در مورد این گونه از مجروحین جنگ در قرآن می فرماید: 
»الّذین اس��تجابوا هلل و الّرسول من بعد ما اصابهم القرح 
للّذین احسنوا منهم و اتّقوا اجر عظیم«. کلمه ی »عظیم« 

در پایان این آیه ی شریفه، قابل تأمل است.
یک وقت من و ش��ما این کلمه را به کار میبریم و 
مثاًل میگوییم کوه عظیمی است، و یکوقت هم هست که 
خداوند تبارک و تعالی آن را بیان می فرماید؛ خدایی که 
تمام عظمتها ناش��ی از اوست و با اراده اش همه ی کون 
و م��کان به وجود می آید و از بی��ن می رود؛ خدایی که 
بزرگ تر از آن اس��ت که بشود او را توصیف کرد. چنین 
خدایی، با این عظمت غیرقابل تصور می فرماید: اگر تقوا 
و احسان پیشه کردید، اجر عظیمی خواهید داشت. این 

عظمت، فوق تصور من و شماست. 68/4/24

مدیران شهرداری تهران بخشی از حقوق 
خود را به افراد سیل زده تقدیم کنند

علی اعطا سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران 
نوشت: خانواده بزرگ شهرداری تهران، بیش از 
دو هزار مدیر در سطوح مختلف دارد. به عنوان نمانیده 
مردم تهران در ش��ورای شهر، پیشنهاد می کنم مدیران 
عالی و میانی خانواده بزرگ مدیریت ش��هری، خانواده 
بزرگ مدیریت شهری، بخشی از حقوق یک ماه خود را 

به هموطنان آسیب دیده در سیل تقدیم کنند.
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می گویند حاال که س��پاه در  جمهور امریکا قرار حامی  لیست تروریستی 
گرفته اس��ت جنگ می ش��ود، برخی ب��ه صرافت 
افتاده ان��د که کاری کند که جنگ نش��ود غافل از 
اینک��ه امریکا ن��ه اینکه نخواهد بلکه توان ش��روع 
جن��گ با جمهوری اس��المی ایران را ن��دارد. این 
س��خنی نیس��ت که مانند لیدر متخاصم امریکایی 
علیه ایران بدون س��ند بر زبان بیاوریم، این سخن، 
متنی اس��ت مس��تدلل ک��ه براس��اس رفتارهای 
امریکایی اس��تخراج شده اس��ت، بر همین اساس 
س��عی خواهیم کرد دالیل اینکه ادعا داریم امریکا 
هیچ جنگ��ی را علیه مردم ایران ش��روع نمی کند 
یک به یک برش��ماریم. اول به س��راغ مولفه هایی 
می رویم که امریکا در محاس��به دس��تاوردها و از 

دست دادن هایش از آنها یاد می کند.

در تیررس بودن پایگاه های امریکایی
شاید نخس��تین نکته ای که باعث شود امریکا 
از آغاز جگ علیه جمهوری اسالمی ایران منصرف 
ش��ود وجود پایگاه های بی ش��ماری اس��ت که در 
تیررس ایران قرار دارد. پایگاه هایی که باعث می شود 
به ج��ای هزینه های جنگ تن ب��ه تن جنگ را به 
پایگا ه های نظامی امریکا کش��انده و تلفات نظامی 
و هزینه های امریکا را با توجه به مس��ائل اقتصادی 
این کش��ور بس��یار باال ببرد. بر همین اساس ایالت 
متحده نمی تواند برای حراست از پایگاه هایی که در 
تیررس موشک های جمهوری اسالمی است کاری 
کند و عمال در س��اعات اولیه آغاز جنگ، بازنده ای 
با خسارات چند صد بیلیون دالری نام خواهد رفت 

که شاید امریکا را یک قرن به عقب ببرد.

نداشتن بودجه الزم برای شروع جنگ
 یادم��ان نرفت��ه ک��ه ترامپ وع��ده داد همه 

هزینه ه��ای بیرونی را به داخ��ل آورده و به مردم 
کم��ک کند و ب��رای بیکاری و رکود و مش��کالت 
اقتصادی بی امان این کش��ور کاری کند، بر همین 
اساس سیاست کلی این کشور تالش برای احیای 
اقتصاد داخلی امریکاس��ت و بودجه جدیدی برای 
ش��روع جنگ ن��دارد هر چن��د که اگ��ر بودجه را 
عربس��تان هم برعهده بگیرد، مانند هزینه هایی که 
برای تولد داعش و بمباران س��وریه پرداخت کرد، 
عمال نیروی انس��انی برای اعزام جهت جنگ را نه 

امریکا دارد و نه عربستان.

نداشتن اجازه شروع جنگ برای ترامپ
شاید از همه نکات مهمتر این باشد که درست 
اس��ت که ترامپ به عنوان رئیس جمهوری که هر 
کار عجی��ب و غریب و بی منط��ق را انجام  می دهد 
تداعی کننده دوران ب��وش بوده و این انتظار را در 
اف��کار عمومی ایجاد می  کند که اقدامات بی منطق 
مانن��د آغاز یک مخاصم��ه را رقم بزن��د و آغازگر 
جنگ علیه ایران باشد، اما باید یادمان بماند که او 
در تاریخ ایالت متحده تنها رئیس جمهوری اس��ت 
که اجازه آغاز جنگ از او گرفته شده است و حتی 
اگ��ر بخواهد هم نمی تواند آغازگر یک جنگ بدون 

اجازه قانونی کنگره باشد.
با توجه به ترکیب کنگره بعید به نظر می رسد که 
ترامپ بتواند کنگره را مجاب کند که رای به ش��روع 
جن��گ علیه ایران داده و با او در مس��یر آغاز جنگ 
هم پیمان شود. ضمن اینکه امریکا برای شروع جنگ 

توان و ظرفیت های الزم را نداشته و ندارد.

عدم قدرت الزم برای اجماع جهانی
در نهای��ت آخرین دلی��ل از جمله دالیلی که 
ظرفیت ه��ای امری��کا این اجازه را ب��ه او نمی دهد 
که آغازگر جنگ علیه ایران باش��د این اس��ت که 
این کش��ور ت��وان الزم برای ایج��اد اجماع جهانی 

علیه ایران را نداش��ته و تقریبا حض��ور ترامپ در 
راس قدرت امریکا باعث شده که حتی کشورهای 
دوس��ت هم با امریکا روابطی تعریف شده داشته و 
زبان به انتقاد بگش��ایند، حتی کش��ورهایی که تا 
پیش از این همراه امریکا بودند این روزها به واسطه 
حضور ترامپ و فش��ار افکار عموم��ی در مقابله با 
او، رفتاره��ای او را تقبیح کرده و اجازه نمی دهند 
دنباله روی رفتارهای ناشایست او حداقل در ظاهر 
باشند بر همین اس��اس قدرتی که امریکا در سال 
2003 ب��رای حمله به عراق داش��ت که توانس��ت 
یک جانبه جنگی را آغاز کند نداش��ته و نمی تواند 

این کار را بدون اجماع هم پیگیری کند.
اما به جز موارد یاد شده ایالت متحده خاطرات 
خوبی از مواجه به جمهوری اسالمی ایران ندارد و 
این نیز نکته ای اس��ت که باعث می ش��ود در مورد 

آغاز جنگ با ایران محتاط تر عمل و فکر کند.

بازنده جنگ تحمیلی
امریکایی ها در خاطرش��ان هست که در کمتر 
از 40 س��ال گذش��ته جنگی را با حمایت از صدام 
در ش��رایطی ک��ه انقالب نوپا ب��ود علیه جمهوری 
اس��المی ایران به راه انداختن��د و علی رغم صرف 
هزینه های بس��یار و تجهیز صدام و وجود ارتش��ی 
از هم��ه دنیا در بین بعثی ها بعد از 8 س��ال جنگ 
فرسایشی و مقاومت مردم ایران برای خاتمه جنگ 

التماس  کنان شرایط ایران را پذیرفتند. 
مقاومت هشت ساله انقالبی ها آن هم زمانی که 
مردم ایران با دس��ت خالی مقابل جهان ایستادند 
درس خوبی به امریکا داد، درسی که رهبر انقالب 
هم بارها و بارها به آن اشاره داشتند و تاکید کردند 
که امریکا ممکن است شروع کننده جنگ باشد اما 
پایان آن را ملت ایران تعیین خواهند کرد. همین 
مس��اله یکی از نکات بازدارنده ای است که مانع از 

شروع جنگ توسط امریکا خواهد شد.

 نشکستن در قبال ترورهای کور
و برنامه ریزی شده

یکبار دیگر امریکایی ها بعد از شکست مفتضحانه 
س��عی کردند ب��ا تقوی��ت و حمای��ت از گروه های 
تروریستی به مقابله با حکومت و ملت انقالبی ایران 
بپردازند که در آن زمان هم از زمان عملیات مرصاد، 
ترورهای کور، ترورهای س��ران کشور، تجهیز کردن 
تروریست های اطراف مرز شکست های مفتضحانه را 
تجربه کرده و متوجه ش��دند که از طریق س��ازمان 
منافقین، طالب��ان، جندالش��یطان، جیش العدل و.. 
نمی توانند نتیجه ای را کسب کنند و بر همین اساس 

در این ورطه هم طعم شکست را چشیده اند.

شکست در سیاست های تحریمی
تحریم ه��ای پی در پی جمهوری اس��المی هم 
ک��ه بارها و بارها توس��ط امریکا ص��ورت گرفته تا 
حدی که حتی اقالم دارویی و انسانی را هم شامل 
شده نش��ان داده که نمی تواند راه حل امریکا برای 
دش��منی با جمهوری اس��المی ایران تلقی شود و 
در این مس��یر هم به جز شکس��ت عای��دی برای 
امریکایی ها حاصل نشده است، به طوری که اوباما 
به عنوان رئیس جمهور ایالت متحده صراحتا اعالم 
کرد که تحریم ها برای امریکایی ها راه گش��ا نبوده 
و در این مس��یر جان  کری ه��م  همین موضوع را 
در جلس��ه اس��تماع کنگره صراحتا اعالم کرد که 
سیس��تم های تحری��م علی��ه جمهوری اس��المی 
شکس��ت خورده است. بر همین اساس این مواجه 

امریکا با مردم ایران هم منجر به شکست شد.

شکست پروژه انشقاق داخلی
 یکی دیگر از مسایلی که باعث می شود امریکا 
را بازنده همیش��گی پروژه  های ض��د ایرانی بنامیم 
شکست های پی درپی ای اس��ت که امریکایی ها در 
تالش برای ایجاد انش��قاق در داخل کش��ور تجربه 

کرده ان��د، امریکایی ها که بع��د از نتیجه نگرفتن از 
نفوذی هایی مانند بنی صدر نتوانستند راه به جایی 
ببرند تالش کردند تا مردم را از حکومت و ارکان آن 
دل زده کرده و بر همین اساس با بودجه های کالن 
به راه اندازی رسانه های فارسی زبان 24 ساعته دست 
زدند اما این سیاه نمایی ها و دروغ افکنی ها و تالش 
برای ایجاد انش��قاق راه به جایی نب��رد و مردم در 
بزنگاه ها نشان دادند که پشت نیروهای خدوم خود 
را خالی نکرده و همواره یاور مسئولینی هستند که 
خدمت را پیشه خود کرده اند. مسئولینی که تالش 
دارند تا به مردم کمک کنند و در مسیر آرمان های 

انقالب قدم بردارند.

بازنده جنگ های نیابیتی
در آخرین مواجه  ای��ران و امریکا هم می توان 
شکست پی درپی امریکا را در جنگ های نیابتی به 
یاد آورد آنجا که دشمنان در شروع جنگ 33 روزه 
با شکست مواجه شدند و ادامه این شکست ها را در 
سوریه، عراق، لبنان و غزه بار دیگر تجربه کردند و 
نتوانستند در جنگ های نیابتی هم توفیقی حاصل 
کنن��د. همه موارد ذکر ش��ده نش��ان می دهد که 
امریکا توان ش��روع جنگ علیه جمهوری اسالمی 
ایران را ندارد و نمی خواهد در ورطه اقدام علنی تر 
شکس��ت را تجربه کند اما با این رویه این پرسش 
پی��ش می آید که چ��را با همه این تفاس��یر بلوف 

جنگ را هر از چند گاهی تکرار می کند؟!

چرا بلوف جنگ؟
پاس��خ به این سوال هم ساده است. امریکایی ها 
ک��ه دیده اند برخی در کش��ور از توهم وجود س��ایه 
جنگ به حدی می ترس��ند که می توانند ترس های 
خود را به افکار عمومی انتقال داده و بعد از این ترس 
امتیاز بگیرند، تالش دارند تا این بلوف را تکرار کنند 
و باز هم مس��یر امتیازگیری را به دلیل توهم وجود 
س��ایه جنگ طی کنند، غافل از اینک��ه ملت ایران 
هوشیارتر از این هستند که دوباره فریب توهم سایه 
جنگ را خورده و از ترس مرگ دست به خودکشی 
زده و امتیازی به دش��من دهند. بر همین اس��اس 
تالش امریکا تنها تالشی مذبوحانه برای امتیازگیری 

از ترسوهاست که این بار راه به جایی نخواهد برد.

امریکا نمی تواند جنگی را با ایران شروع کند؛

بلوف جدید برای امتیازگیری از ترسوها


