ـﺮان:
ـﻮدۀ اﯾـ
ـﺰب ﺗـ
ـﻪ ٔ ﺣـ
اﻃﻼﻋﯿـ
درﺑـﺎره ٔ ﻣﺎﻧﻮرﻫـﺎ و ﺗﺤﺮﯾﮑـﺎت
ﺧﻄﺮﻧﺎک دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس!

ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوران رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و دوﻟﺖ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ و دﺳﺖراﺳﺘﯽ ﻧﺌﻮﮐﺎنﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺧﺒﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهای را از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﻣﮑﺎن
درﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺧﺒﺎر
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ دیﻣﺎه  ۹۹ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺗﺮور ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در ﻋﺮاق ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺪار
ﻗﺎآﻧﯽ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه “ﺳﭙﺎه ﻗﺪس” ،در دﯾﺪار ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در ﺟﻠﺴﻪای ﻏﯿﺮﻋﻠﻨﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد“ :ﻋﻮاﻣﻞ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﺧﯿﻞ در ﺗﺮور ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺳﻠﻤﺎن
رﺷﺪی را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﺑﻪﻧﺎﺣﻖ رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ”.
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در واﮐﻨﺶ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات ،از زﺑﺎن ﮐﯿﻞ ﺑﺮاون،
از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﻋﻠﯿﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری و وزرای دﻓﺎع و ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﺴﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ در اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺿﺪوﻧﻘﯿﺾ دوﻟﺖ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ اﻋﻼم ﺷﺪ وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ده ﻣﺎﻫﻪٔ ﻧﺎوﮔﺮوه “ﻧﯿﻤﯿﺘﺰ”
ﺑﻪدﺳﺘﻮر ﮐﺮﯾﺲ ﻣﯿﻠﺮ ،ﮐﻔﯿﻞ وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و
وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺎوﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺑﺮ “ﻧﯿﻤﯿﺘﺰ” و ﻧﺎوﮔﺮوه ﻫﻤﺮاه آن را
از ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ﺧـﺎرج ﻣﯽﮐﻨـﺪ و از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ﮔـﺰارش ﺷـﺪ آﻣﺮﯾﮑـﺎ
زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻪای “ﯾﻮ اس اس ﺟﻮرﺟﯿﺎ” را ﺑﻪﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﻋﺰام ﮐﺮده و
اﯾﻦ ﺷﻨﺎور در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺑﻤﺐاﻓﮑﻦ ﺑﯽ۵۲ -
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای دارﻧﺪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﭘﺮواز ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻘﺎمﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی

روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ٔ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺤﺪان آن در ﻋﺮاق ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ دﺑﯿﺮﮐﻞ و
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭘﺮواز ﺑﻤﺐاﻓﮑﻦﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
را “ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ” ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻗﺪامﻫﺎﯾﯽ “ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ” از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ“ :اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﺶ را ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪهای اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم
ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ٔ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد … .اﯾﺮان ﺑﻪدﻧﺒﺎل درﮔﯿﺮی
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ درﺻﻮرت اﻗﺪام اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد”.
در ﮐﻨﺎر ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪٔ اﻋﺘﺮاض اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،ﭘﺎﺳﺪار ﺣﺴﯿﻦ دﻫﻘﺎن ،از ﻣﺸﺎوران ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ
ﺑﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﺸﺪار داد :ﺳﺎل ﻧﻮی ﻣﯿﻼدی را ﺑﻪ ﻋﺰای ﻧﯿﺮوﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺪار دﻫﻘﺎن در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ:
“ﺗﻤﺎم ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽﺷﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻪ
اﺧﺮاﺟﯽ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی را ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﺰا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﺪ”.
ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۰دی ﻣﺎه
از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﻔﺖ »ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﯿﻦ ﺻﺪام ﺑﻮد ،ﺻﺪام ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد و
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ و ﺗﺮاﻣﭗ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ او
ﻫﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻧﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺻﻼ ً از زﻧﺪﮔﯽ«
ﺧﺒﺮﮔﺰاری “ﺳﯽ.ان.ان” در ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ۱۲ -دیﻣﺎه ۲) ۹۹
ژاﻧﻮﯾﻪ  -(۲۰۲۱ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﻫﺸﺪار درﺑﺎرۀ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺖ“ :ﯾﮏ ﻣﻘﺎم
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻃﻼع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﯽ.ان.ان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻄﺢ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ .در اواﯾﻞ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت دﻓﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﺳﯽ.ان.ان ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﺮان ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ
ﺑ ُﺮد ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ”… .
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم آنﻫﺎ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﺣﺎل ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺰارش “ﺳﯽ.ان.ان” در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از
ﻣﻄﻠﺒﺶ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان در

واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻫﺪف ﺗﺮاﻣﭗ از درﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰون
ﺑﺮ اﻧﺤﺮاف اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﯽاﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮای ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﮐﺮدن ﺷﮑﺴﺘﺶ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺴﺘﻦ دﺳﺖ دوﻟﺖ آﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪن ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎم ﻧﯿﻜﻮﻟﺰ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻛﻪ در ﻛﺎﻟﺞ
ﺟﻨﮓ درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﻛﻨﺪ  ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ
ﻛﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﮐﺎخ
ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه دﺷﻮاری اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوره ٔ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮریاش ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و ﺛﺒﺎت در
ﺟﻬﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ زﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ داﻣﻨﻪدار داﺷﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻗﺪامﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺻﻠﺢ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ و دﺳﺖراﺳﺘﯽ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺧﻼل ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش
ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ و از
ﺑﯿـﻦ ﺑـﺒﺮد .ﺣـﺰب ﺗـﻮده ٔ اﯾـﺮان ﺑﺎرﻫـﺎ در ﻣـﻮرد ﺧﻄـﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ،از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺖ
واﭘـﺲﮔﺮای ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﻌﻮدی و ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﺎﻧﻪ اﺳـﺮاﺋﯿﻞ ،و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ و دﺧﺎﻟﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﻫﺎی روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ و در آﺳﺘﺎﻧۀ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺮور
ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﻫﺎ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺠﻌﺎن و ﻧﺎﺑﺨﺮدان ﻧﺸﺴﺘﻪ در
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ وﻻﯾﺖ در ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻼ دﯾﺪه ٔ ﻣﺎ ،آﺗﺶ ﻓﺎﺟﻌﻪای
ﻧﯿﻔﺮوزﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آن داﻣﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد و
اﻧﺒﺎر ﺑﺎروت ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺞ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن و
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺎدیﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد
ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد.
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