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زخمقدیمی

نکته اصلی و مهم در مس��ئله تایوان با نام های 
مختلف جمهوری چین، چین تایپه، چین ملی 
و فرمز این اس��ت که موضوع همانند مس��ئله 
ایغورها مربوط به قومی خاص یا همانند مسئله 
هنگ کنگ مربوط ب��ه منطقه کوچکی از چین 
نمی شود هر چند این منطقه به لحاظ اقتصادی 
و تجاری اهمیت خاصی داش��ته باشد. موضوع 
تایوان ب��ر ماهیت چین مدرن اس��ت که باعث 
می شود تایپه در مقابل پکن قرار بگیرد و مطالبه 
کل س��رزمین چین بکند. در واقع، تایپه و پکن 
بر س��ر هر چیز که اختالف نظر داشته باشند، 
در مورد ی��ک موضوع اتف��اق نظ��ر دارند و آن 
تشکیل چین واحد است چنان که هر دو منشأ 
سیاس��ی خود را از انق��الب 1911 چین به نام 
انقالب ش��ین های می دانند و به همین جهت 
نیز ه��ر دو در 10 اکتبر س��الگرد این انقالب را 
جش��ن می گیرند. نکته جالب توجه اینجاست 
که تایوان به عن��وان نمایندگی از مردم چین از 
اعضای بنیانگذار س��ازمان ملل و حتی کرسی 
دائم در ش��ورای امنیت را در دس��ت داشت اما 
این وضعیت با تصویب قطعنامه 2758 مجمع 
عمومی سازمان ملل در 25 اکتبر 1971 تغییر 
کرد و با اخراج تایوان، کرس��ی آن به جمهوری 
خلق چین داده ش��د. ه��ر چند ای��ن فرایند با 
درخواست 17 کشور به رهبری آلبانی از مجمع 
عمومی برای تعیین جمه��وری خلق چین به 
عنوان تنها نماینده واقعی کش��ور چین شروع 
شد اما نباید فراموش کرد که سیاست ریچارد 
نیکسون برای بازسازی سیاست خارجی امریکا 
نقش قابل توجهی در این زمینه داشت. شاید بر 
خالف تصور رایج باش��د که یک رئیس جمهور 
جمهوری خواه نه تنها به دنبال پایان دادن جنگ 
ویتنام بود بلکه بعد از دوره ای به شدت پرتنش 
با بلوک شرق و به خصوص کشور اتحاد جماهیر 
ش��وروی، به دنبال تنش��ج زدایی با این بلوک، 
انعقاد پیمان منع تولید موشک های ضد موشک 
با شوروی باشد اما نیکسون چنین شخصی بود 
و سیاست تشنج زدایی او شامل کشور چین هم 
می شد که در آن زمان به نوعی رقیب ایدئولوژیک 
شوروی بود. در واقع، نیکسون برنامه گسترده ای 
برای بازسازی وجهه امریکا در عرصه بین الملل 
داشت و در مورد چین، نمی توانست این برنامه 
را بدون دادن ح��ق عضویت در س��ازمان ملل 
به پکن و چشم پوش��ی از عضوی��ت تایپه انجام 
ده��د. درخواس��ت امریکا در مجم��ع عمومی 
سازمان ملل به تاریخ 17 آگوست 1971 برای 
رسیدگی به مسئله نماینده کشور چین و تأیید 
تلویح��ی نمایندگی جمهوری خل��ق چین در 
راستای همین سیاست بود که در نهایت ختم 
به قطعنامه 2758 شد هر چند ادعاهای تایپه 
و پکن تا به امروز ادامه داش��ته و واشنگتن هم 
از این موض��وع به عنوان اهرم فش��اری بر پکن 

بهره برداری کرده است.
بازیباکارتتایوان

نیکسون در راستای سیاست تشنج زدایی خود 
نه تنها راه ورود پکن را به سازمان ملل و گرفتن 
کرسی از چنگ تایپه هموار کرد بلکه نخستین 

رئیس جمهور امریکا بود که سفر طوالنی یک 
هفت��ه ای را از 21 تا 28 فوری��ه 1972 به چین 
انجام داد و طی این سفر از سه شهر اصلی چین 
به نام های پکن، هوانگ ژو و شانگهای بازدید کرد. 
او با این سفر تغییر قابل توجهی را در رفتار امریکا 
در قب��ال تایپه و پکن ایجاد ک��رد. از 1949 که 
حزب کمونیست چین به رهبری مائو تسه تونگ 
ناسیونالیست های چینی را شکست داد و آنها را 
مجبور کرد تا در جزایر تایوان، پنگهو، کینمن، 
ماتسو و چند جزیره کوچک دیگر مستقر شوند، 
امریکا همواره تایوان را تنها نماینده واقعی کشور 
چین می دانست و حتی ناوگان هفتم از نیروی 
دریایی خود را در اطراف تایوان مس��تقر کرد تا 
مائو جرئت تصرف این جزایر نداشته باشد. سفر 
نیکسون این قاعده را به هم زد و دیدار تاریخی او 
با مائو در این سفر به آن معنا بود که امریکا از این 
پس پکن را به عنوان نماینده رسمی مردم چین 
می داند و نه تایپه. با این حال، ن��ه او و نه دیگر 
رؤسای جمهور پس از او تایپه را به طور کامل رها 
نکردند تا پکن بتواند با خیال راحت اقدامی علیه 
آن انجام دهند. حمایت های معنوی و اقتصادی 
امریکا از تایپه در طول این مدت ادامه داشته و 
امریکا با این کار در عمل تایوان را مبدل به کارت 
بازی خود با چین کرده اس��ت. این کارت برای 
واشنگتن عملکرد اهرم فشار بر پکن داشته اما 
واشنگتن همواره مراقب بوده تا فشار به آن حد 
نرس��د اصل روابطش با چین مخدوش شود و 
پکن از قاعده بازی مورد نظر واشنگتن به طور 

کلی خارج شود.
تغییردرقواعدبازی

اتفاقی که با ریاست جمهوری ترامپ افتاد تغییر 
در قواعد بازی بود و نکته اصلی در اینجاست که 
تغییر فقط محدود ب��ه یک جانبه گرایی ترامپ 
نبوده بلکه پکن هم تغیی��ر قابل توجهی از خود 
نشان داده است. تغییر از سوی ترامپ خیلی زود 
و حتی قبل از ورودش به کاخ سفید شروع شد. 
ترامپ  قبل از ورودش به کاخ سفید تماس تلفن 
10 دقیقه ای با تسای اینگ ون داشت تا پیروزی 
اینگ ون را در انتخابات ریاست جمهوری تایوان 
تبریک گفته باشد و بر »روابط نزدیک اقتصادی، 
سیاس��ی و امنیتی« بین امریکا و تایوان تأکید 
کرده باشد. این تماس تلفنی بر  خالف قاعده ای 
بود که نیکس��ون بنا نهاده بود. این اقدام ترامپ 
نشان داد که واش��نگتن قاعده بازی نزدیک به 
نیم قرن گذشته را دیگر رعایت نمی کند و حجم 
باالی فروش تسلیحات به تایپه هم نشان داد که 
واش��نگتن در عمل به سیاست ماقبل نیکسون 
بازگشته است. دفتر امور سازمان های بین المللی 
وزارت خارج��ه امریکا بر مبنای ای��ن تغییر در 
قواعد بازی بود که در 14 م��ی حمایت خود را 
از مش��ارکت تایوان در اجالس مجمع عمومی 
جهانی بهداش��ت اعالم کرد. این اعالم حمایت 
برای پکن به معنای عبور کامل واشنگتن از خط 
قرمز اساس��ی و حتی مقدمه چینی برای ورود 
دوباره تایوان به سازمان ملل بود. پکن در پاسخ 
به این اقدام قاعده گذش��ته خود را برای مدارا با 
تایپه تا زمان بازگشت به چین واحد کنار گذاشته 
و حاال حرف از اقدام نظامی می زند. لی زوچنگ، 
رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح چین و عضو 
کمیسیون مرکزی نظامی چین، جمعه گذشته 
گفت: »در صورت ادامه پافشاری تایوان گزینه 
نظامی را اجرایی می کنیم.« عالوه بر این، لی چان 
چو به عنوان سومین مقام ارشد حزب کمونیست 
چین نیز از گزینه نظامی گفته هر چند باز اولویت 
را به راه حل مس��المت آمیز داده است. از سوی 
دیگر، نخست وزیر چین لی کچیانگ هفته قبل 
از تمایل قاطع پکن ب��رای بازگرداندن تایوان به 
چین گفت و خبر حرکت دو ناو هواپیمابر چینی 
به سمت تنگه تایوان بعد از این حرف کچیانگ 
گمانه زنی هایی را در مورد تغییر سیاست پکن در 
قبال تایپه مطرح کرد. این شواهد به خوبی نشان 
می دهد که پکن دیگر حاضر به ادامه سیاس��ت 
مدارا نیست و مثل گذشته در مقابل حمایت های 
امریکا از تایوان، تنها به اعتراض سیاس��ی اکتفا 
نمی کند. در واقع، پکن با سرمایه گذاری  عظیم در 
نیروی نظامی اش حاال خود را در آن حد می بیند 
که از این نیرو به عنوان اهرم فشار در مقابل امریکا 
بهره برداری کند و این به معنای نقطه شروعی در 
سیاست خارجی چین است که قدرت نظامی اش 
به طور مس��تقیم نقش تعیین کننده ای در آن 
خواهد داشت. شاید پکن هنوز بخواهد محتاطانه 
رفتار کند و استفاده از قدرت نظامی را گام به گام 
پیش ببرد اما دست کم در مورد تایوان نشان داده 

که حاضر به هیچ مدارایی نیست.
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روایتهمیشگی

به لحاظ کلی، اعتراض��ات اخیر بنا بر همان 
روایت همیشگی از تبعیض نژادی در جامعه 
امریکا به وجود آمده است. آمارها به خوبی 
گویای این تبعیض است. روزنامه نگار مشهور 
جهان عرب عبدالباری عطوان در سرمقاله 

اخیر خود در روزنامه رأی الیوم گوشه ای از 
این آمارها را بیان کرده است. او به درستی 
اشاره به سیاه پوستانی همچون باراک اوباما، 
کاندولیزا رایس، کالین پاول و سوزان رایس 
کرده که توانسته اند تا مقام های ارشد امریکا 
از ریاست جمهوری گرفته تا وزارت جنگ 
و خارجه و مش��اور امنیت ملی برس��ند اما 
موفقیت آنها ربطی به جامعه سیاه پوس��ت 
امریکا نداشته و نتوانس��ته وضعیت را برای 
اعضای این جامعه ب��ه حدی تغییر دهد که 
بتوان گفت دیگر تبعیضی در کار نیس��ت. 
وجود این تبعیض باعث می ش��ود تا نسبت 
سن سیاه پوس��تان به سفیدپوستان شش 
سال کمتر باش��د و با وجود این که جامعه 
سیاه پوس��ت امریکا تنه��ا 13 درصد از کل 
جمعیت امریکا را تش��کیل می دهد اما 43 
درصد از زندانی��ان امریکایی از میان همین 
جامعه اس��ت. این وضعیت در جریان اخیر 
از همه گیری ویروس کرونا نیز دیده ش��د و 
روزنامه انگلیس��ی اخیراً تبعی��ض نژادی را 
در تصویر عمومی از مبتالیان و مرگ و میر 
ناشی از کرونا به این نحو نشان داد: »ویروس 
کرونا در ای��االت متحده جان بس��یاری را 
گرفته اما نوک پیکان آن به س��مت جامعه 
سیاه پوس��تان اس��ت.« طنز تلخ این ماجرا 
وقتی بیش��تر معلوم می ش��ود که مدافعان 
حقوق مدنی سیاه پوس��تان از جمله تلفات 
این ویروس بوده اند و به ق��ول این روزنامه: 
»بس��یاری از سیاه پوس��تانی ک��ه در اث��ر 
ابتال به کووی��د 19 جان خود را از  دس��ت 

داده اند، آخرین پرچمداران مبارزات مدنی 
بودند.« مس��لماً وضعیت معیشتی جامعه 
سیاه پوس��تان به همراه عدم دسترسی این 
جامعه ب��ه مراقبت های الزم بهداش��تی و 
پزشکی از جمله عواملی بوده که باعث شد تا 
میزان مرگ و میر سیاه پوستان بر اثر کووید 
19 هفت برابر سفیدپوستان باشد و گاردین 
به ش��هر نیوارلئان از ایالت لوئیزیانا اش��اره 
می کند که ح��دود 29 درص��د از جمعیت 
آن سیاه پوست است اما 70 درصد از مرگ 
و میرهای ناشی از شیوع کووید 19 از میان 

همین جمعیت بوده است.
رئیسجمهورنژادپرست

ویژگی خاص ای��ن دور از اعتراضات حضور 
فردی در کاخ س��فید اس��ت که هم طیف 
سفیدپوستان نژادپرس��ت از حامیان اصلی 
انتخاباتی او هس��تند و هم این که خودش 
تعلق خاط��ری به این طی��ف دارد هر چند 
که اجبار سیاس��ی به او اجازه تظاهر علنی 
به نژادپرستی نمی دهد. دونالد ترامپ با دو 
ویژگی مشخص زن ستیزی و نژادپرستی به 
کاخ سفید وارد ش��د و مخصوصاً در زمینه 
نژادپرستی، سخنان او هر از گاه سر و صدایی 
به راه انداخته است. برای نمونه، او در جریان 
حرکت مهاجران امریکای مرکزی به سمت 
امریکا در جلس��ه 11 ژانویه ب��ا نمایندگان 
جمهوری خ��واه و دموک��رات کنگره گفت: 
»چرا این م��ردم را از کش��ورهایی که چاه 
توالت هس��تند، به اینجا راه می دهیم؟« و 
در ادامه گفت ترجیح می ده��د مهاجرانی 

از کش��ورهایی مانند نروژ به امریکا بیایند. 
طبق معمول، این سخن ترامپ مقامات کاخ 
سفید را به دردسر انداخت تا در مقابل سیل 
اعتراضات و انتقادها توجیهی برای آن دست 
و پا کنند و به همین جهت، کاخ س��فید در 
بیانیه ای گفت: »بعضی از سیاستمداران در 
واشنگتن مدافع منافع کشورهای خارجی 
هستند ولی آقای ترامپ همیشه برای مردم 
امریکا می جنگد.« معلوم است که این قبیل 
توجیهات نمی توانست تأثیری در مخالفت ها 
داشته باش��د تا جایی که کمیساریای عالی 
س��ازمان ملل متحده در امور حقوق بش��ر 
زید رع��د حس��ین در واکنش به س��خنان 
ترامپ گفت »نژادپرستانه« بهترین لفظی 
اس��ت که می توان در مورد این اظهارات به 
کار برد. خوی نژادپرس��تی ترامپ در قضیه 
اخیر نیز خود را نشان داد چراکه او به جای 
ابراز همدردی ب��ا خانواده ج��ورج فلوید و 
جامعه سیاه پوس��تان امریکا، معترضین به 
نژادپرس��تی را مورد حمله قرار داد و حتی 
در توییتر نوشت اگر معترضین مقابل کاخ 
سفید جلو می آمدند »با درنده ترین سگ ها 
و ترسناک ترین سالح هایی مواجه می شدند 
که من تا به حال دیده ام.« این لحن و عبارات 
در عرف سیاس��ی امریکا تازگ��ی دارد زیرا 
عرف بر این بوده که رئیس جمهور به عنوان 
منتخب مردم با تمامی اقش��ار امریکا ابراز 
همدردی کند اما حاال ترامپ به دلیل خوی 
نژادپرس��تانه اش نه تنها پایبند به این عرف 
نیست بلکه با نشان دادن سگ های درنده به 

طرز عجیبی برای معترضان به نژادپرستی 
خط و نشان می کشد.
سالانتخابات

نکته قابل تأمل اینجاست که این اعتراضات 
در سالی اتفاق می افتد که قرار است انتخابات 
ریاس��ت جمهوری امریکا در همین س��ال 
برگزار ش��ود. زمان برگزاری این انتخابات 
روز سه شنبه س��وم نوامبر یا کمتر از شش 
ماه دیگر اس��ت و باید گفت این اعتراضات 
بی ارتب��اط با موض��وع انتخابات نیس��ت و 
تأثیر اعتراضات تا آن موق��ع حفظ خواهد 
ش��د. ش��کی نیس��ت که قتل فجیع جورج 
فلوید توس��ط درک ش��ووین، افسر پلیس 
مینیاپولیس، با آن وضع دلخراش��ی که در 
تصاویر ویدیویی دیده شد، عامل اصلی برای 
تحریک و تهییج معترضان بوده اما خش��م 
آنها تا اندازه ای به دلیل شخص ترامپ است 
که او را مقصر وقوع چنین حوادث دلخراش 
نژادپرستانه ای می دانند. این موضوع باعث 
شده تا ش��هرهای مهم کالیفرنیا به عنوان 
یکی از مراک��ز اصلی دموکرات ه��ا با وجود 
فاصله قابل توجه با ایالت مینه س��وتا عرصه 
تظاهرات  و اعتراض شود و کسانی که مقابل 
کاخ سفید حاضر شده بودند هم بیش از هر 
چیز معترض به خود ترامپ بودند. پاس��خ 
ترامپ تند و خش��ن بوده و گذشته از گارد 
ملی، ب��ه وزارت دفاع دس��تور اس��تفاده از 
نیروه��ای ارت��ش داده که ای��ن صف آرایی 
نظامی در 30 سال گذش��ته بی سابقه بوده 
چراکه ورود نیروهای ارتش به خیابان های 
امریکا در 1992  و برای سرکوب اعتراضات 
به نژادپرستی در لس آنجلس بود و مقامات 
کاخ س��فید در این مدت س��عی می کردند 
اعتراضات را با نیروه��ای پلیس یا حداکثر 
با اس��تفاده از نیروه��ای گارد ملی کنترل 
کنند. به نظر می رس��د ترامپ با این شیوه 
تنها به دنبال آرام کردن اوضاع نیست بلکه 
می خواه��د از خود چهره ف��ردی مقتدر به 
نمایش بگذارد. این نمایش می تواند مطلوب 
هواداران او باشد یعنی همان طیف از مردان 
سفید پوست که تمایالت نژادپرستانه دارند. 
به این ترتیب، ترامپ عرصه اعتراضات فعلی 
را نه از زاویه بحران اجتماعی بلکه همچون 
صحنه یک نمای��ش انتخابات��ی می بیند و 
می خواهد با اجرای نمایش��ی از قدرت رأی 
هواداران خ��ود را حفظ کند. ای��ن کار او تا 
اندازه زیادی پاس��خ به منتقدان دموکراتی 
اس��ت که دس��تی در این اعتراضات دارند. 
به این ترتیب، موضوع حقوق مدنی جامعه 
سیاه پوست امریکا در این دور از اعتراضات 
دستمایه انتخاباتی بین ترامپ و دموکرات ها 
ش��ده و به عبارتی، به جای توجه به علل و 
عوامل تبعیض نژادی و تالش در جهت رفع 
آن باز طبقه حاکم ب��ه دنبال بهره برداری از 
این معضل در سال انتخاباتی است و ترامپ 
هم به سبک و شیوه خاص خود با سگ های 

درنده به میدان آمده است.
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   گزارش 2

موضوع محور مقاومت یکی از مباحث مهم 
و اساس��ی در سیاس��ت خارجی جمهوری 
اسالمی است و تصمیم گیران نظام از رهبری 
تا بخش های دیگر به این مهم بسیار تأکید 
دارند. اولویت دادن به مسئله محور مقاومت 
یکی از رکن های سیاست کالن کشور تلقی 
می شود به  طوری که در جهان امروز ایران را 
متولی و پدرخوانده محور مقاومت می دانند 
چراکه ایران در تاریخ معاصر نخستین کشور 
در منطقه و جهان اس��ت که سیاست های 
استعماری امریکا و غرب را بدون هیچ کرنش 
و تعظیمی به چالش کش��یده و اجازه نفوذ 
و دخالت آنه��ا را نداده و حتی ب��رای دفاع 
از این اس��تقالل و اقتدار تا س��رحد جنگ 
تمام عیار با مس��تکبران پیش رفته اس��ت. 
ایران بعد از انقالب الگوی موفق و کارآمدی 
از ات��کا به ت��وان داخلی و خودب��اوری ملی 
است که بدون هیچ گونه وابستگی کوشیده 
نیازها و احتیاجات خ��ود را تأمین کند و به 
پیشرفت های خارق العاده ای در بخش هوا و 
فضا، پزش��کی، نظامی، مهندسی و... دست 
پیدا کند. البته موضوع محور مقاومت یکی 
از شعارها و پیامدهای اصلی انقالب اسالمی 
هم بوده اس��ت، به ط��وری که با تش��کیل 
جمهوری اس��المی بحث ص��دور انقالب از 
سوی انقالبیون و به رهبری امام خمینی)ره( 
مطرح ش��د اما در آن دوران به دلیل جنگ 
تحمیلی و تبعات حکومت برآمده از انقالب 
چندان عملیاتی نش��د ولی با شروع دوران 
زمامداری مقام معظم رهبری این خواسته 
و شعار انقالب با تش��کیل سپاه قدس جلوه 
عینی و واقع��ی به خود گرف��ت و عملیاتی 

شد. هدف از این شعار و مقدمه چینی برای 
تبلور این خواسته انقالب در درجه نخست، 
تضمینی برای اس��تمرار و بق��ای یک نظام 
برآمده از انقالب مردمی اس��ت و همچنین 
الگو و نقش��ه راهی برای س��ایر مسلمانان و 
مستضعفان جهان اس��ت تا با مستکبران و 
امپریالیسم جهانی مقابله کنند. بر این اساس 
نیاز است که جامعه و جهان اسالم برای این 
اهداف متعال��ی آماده و فراهم ش��ود. البته 
توسعه محور مقاومت برخالف ادعای برخی 
بدخواهان و معاندان بدان معنا نیس��ت که 
ایران به دنبال یک پروژه ایدئولوژیک حالل 
شیعه در منطقه و یا توسعه قلمرو سرزمینی 
خود اس��ت، چراکه مح��ور مقاومت امروزه 
مرزهای مذهبی و جغرافیایی را درنوردیده 
و الزاماً ش��امل کشورهای ش��یعه مذهب و 
مسلمان نیست و حتی مرز جغرافیایی هم 
نمی شناسد به طوری که امروز کشورهایی 
مانند ونزوئال، یمن، لبنان و... عضوی از محور 
مقاومت هس��تند بی آنکه م��رز جغرافیایی 
یا دین مش��ترک با جمهوری اسالمی ایران 
داشته باشند. از این رو ایران در تالش است 
کشورهایی که در مسیر استقالل خواهی و 
جلوگیری از نفوذ بیگانگان قیام می کنند را 
با آگاهی بخشی و مشاوره کمک کند تا این 
کشورها اس��تقالل و اقتدار خود را به دست 
آورند اما این س��ؤال مطرح می ش��ود که از 
جنبه سیاسی لزوم تشکیل محور مقاومت 
چیس��ت؟ و چرا کش��ور باید در این ارتباط 

هزینه و سرمایه گذاری کند؟
استقاللوآزادی

استقالل و آزادی یکی از اساسی ترین اصول 

وجودی هر کشور اس��ت چراکه وابستگی و 
اسارت خواس��ت قدرت های امپریالیستی 
است، به  طوری  که یکی از مهم ترین اهداف 
و برنامه های امپریالیس��م ک��ه در رأس آن 
امریکا قرار دارد، می کوش��ند تا کشورهای 
هدف چه از لحاظ سیاس��ی و چ��ه از لحاظ 
اقتصادی و امنیتی اس��تقالل و خوداتکایی 
نداشته باشند. عموماً کشورهای مطلوب و 
هدف استعمارگران، کشورهای استبدادزده 
و دیکتاتوری همچون ایران دوران پهلوی یا 
عربستان و امارات کنونی که از نظر شاخص 
دموکراس��ی از حداقل ه��ا هم برخ��وردار 
نیستند، هستند. دلیل این امر هم خواست 
و پروژه کشورهای اس��تعماری است که با 
تمام قوا تالش می کنند این کش��ورها را در 
چنبره خود حفظ و محف��وظ کنند چراکه 
در یک کشور استبدادزده همچون عربستان 
یا ایران قبل از انقالب اس��ت که می ش��ود 
قوانین و پروژه های استعماری را بدون هیچ 
نگرانی و مشکلی اجرایی کرد. به بیان دیگر 
کشورها هدفی برای استعمارگران هستند 
که گاو شیرده برای امریکا باشند یا قوانینی 
همچ��ون کاپیتوالس��یون را بت��وان در آن 
کشورها اجرایی کرد. از این رو کشور ایران و 
محور مقاومت دقیقاً نقطه مقابل این خواسته 
امپریالیسم هاست. پس نخستین دلیل لزوم 
تقویت محور مقاومت یقیناً همان استقالل 
و آزادی یک کش��ور است که ش��هروندان 

احساس غرور و عزت ملی کنند.
تواننظامیوقدرتدفاعی

تردیدی نیس��ت در دنیای کنونی همچون 
گذش��ته مقوله نظامی و توان دفاعی نقش 

مهمی را در تعریف جایگاه و نقش بین المللی 
کش��ورها ایفا می کند. به بیان س��اده تر در 
جهان امروز با تمام سازوکارهای بین المللی 
که بعد از جنگ جهانی دوم برای آن تعبیه 
شده اما هنوز دنیا بر پایه نیرو و توان نظامی 
استوار است، چراکه اگر کش��وری از جنبه 
نظامی ناتوان باش��د عماًل مورد تاخت و تاز 
دیگر کش��ورها به روش های نوین امروزی 
قرار می گیرد. پس جدا از تعاریف و اصالحات 
پرطمطراق که بیشتر جنبه تئوریک دارد، 
دنیاي امروز ما یک زبان را به خوبی می فهمد 
و آن هم زب��ان زور و قدرت نظامی اس��ت. 
ایران امروز خوش��بختانه با توس��ل به توان 
و تجهیزات پیش��رفته و گس��ترده نظامی 
توانس��ته هرگونه تهدید و چشمداشتی را 
از کش��ور دور کند به طوری که ایران بعد از 
جنگ جهانی دوم اولین و تنهاترین کشوری 
در دنیا لق��ب گرفت که توانس��ت به خاک 
و پای��گاه امریکایی ها حمله کن��د یا پهپاد 
پیشرفته و جاسوس��ی امریکا را مورد هدف 
پدافند هوای��ی قرار دهد. اگ��ر اقتداری که 
امروز ایران از آن برخوردار اس��ت در دوران 
پهل��وی اول حت��ی ذره ای متناس��ب با آن 
زمان داش��ت یقیناً در جن��گ جهانی دوم 
قحطی ب��زرگ در ایران روی نم��ی داد که 
اس��تعمارگران جیره های غذای��ی ایرانیان 
را برای تأمین نیاز س��ربازان انگلیس��ی در 
جنگ از کش��ور خارج کنند ک��ه بر پایه آن 
چند میلیون نفر انس��ان بر اثر گرسنگی در 
ایران تلف شوند تا ایران ننگ »پل پیروزی 
متفقین« را با خود یدک بکشد یا در دوران 
پهلوی دوم نفت کشورمان را با قراردادهای 

ننگین به تاراج ببرند و  بی شرمانه تر اینکه در 
کش��ور علیه دولت مردمی مصدق کودتای 
نظامی انجام دهند. از سوی دیگر این قدرت 
نظامی مح��ور مقاوم��ت بود که توانس��ت 
اشغالگران اس��رائیلی را از جنوب لبنان در 
جنگ 33 روزه یا آتش ب��س دو روزه در نوار 
غزه در فلسطین، داعش در عراق، گروه های 
جهادی و تکفیری از سرزمین سوریه و دفاع 
شش ساله نیروهای حوثی در مقابل دشمن 
تا دندان مسلح سعودی و متحدانش با اقتدار 

پیروز کند.
اما نکت��ه حائز اهمی��ت در تقوی��ت محور 
مقاومت جدا از مس��ئله اقتدار و خودکفایی 
کش��ور تأکید بر این مهم اس��ت ک��ه امروز 
ایران می تواند ب��ا اتکا به پتانس��یل و توان 
محور مقاوم��ت ج��دا از اینک��ه در عرصه 
بین المللی نقش سازنده داشته باشد، بلکه 
مانع توس��عه طلبی ها و یکجانبه گری های 
دش��من چه در منطقه و جهان شود. اگر در 
جهان کنونی فجایعی همچون معامله قرن 
در نطفه خفه می ش��ود ی��ا طرح های صلح 
چه در افغانستان، یمن، فلسطین و... بدون 
حضور ایران به شکس��ت می انجامد تنها و 
تنها به این دلیل اس��ت که دشمنان سعی 
می کنند آگاهانه ایران را مدنظر قرار ندهند 
اما این امر ممکن نیس��ت، چراکه دنیا بیش 
از این نمی تواند اقتدار ایران را کتمان کند. 
از س��وی دیگر همچنین از بُع��د اقتصادی 
کش��ورهای محور مقاومت خ��ود بازارهای 
هدفی هستند که کشورمان می تواند به همه 
این کشورها صادرات داشته باشد یا منافع 

خود را پیگیری کند.

ایجاد وحشت در دل امپریالیسم با توان محور مقاومت


